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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
รวมสินทรัพย

รวมหนี้สิน

9,945

7,785

ลานบาท

ลานบาท

9,945
5,205

6,377

7,785

7,284
3,382

2561

2562

2563

2564

2561

รวมสวนของผูถือหุน

รายไดรวม

2,160

1,924

ลานบาท

1,823

1,896

1,990

2561

2562

2563

4,481

2,160

2562

2563

2564

2,013

1,895

1,924

2562

2563

2564

ลานบาท

1,673

2564

2561

รายไดจากการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,866

163

ลานบาท
1,882

1,835

5,294

ลานบาท

1,866

1,466

2561

2562

2563

2564

153

169

2561

2562

163
100
2563

2564

บทนํา

อัตราสวนทางการเงิน

2562

2563

2564

0.43
0.40

0.35
0.34

0.47
0.45

3.30
110.63
0.44
0.32

2.66
137.23
0.31
0.25

2.26
159.03
0.28
0.24

2.36
0.70

2.66
0.73

1.88
0.41

27.52
15.41
8.98
2.65
8.91

29.05
14.71
5.47
1.38
5.05

35.51
23.44
8.03
1.89
7.85

3.79
0.34
0

3.98
0.20
0

4.32
0.33
0.042

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
(Activity Ratios)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (เทา)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratios)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
(Proﬁtability Ratio)

อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนสามัญ (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

เรียน ทานผูถือหุน

ป 2564 ถือเปนปแหงความทาทายในการดำเนินงานของบริษทั ดวยสภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง รวมถึงปจจัยสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอันเนื่องมาจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในปทผี่ า นมา ถือวาเปนปทบี่ ริษทั ประสบความสำเร็จใน
ดานการดำเนินงานจากการปรับกลยุทธเพือ่ ยกระดับความมัน่ คงทางการเงินและแหลง
เงินทุน ดวยการจัดตัง้ กองทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต
(“INETREIT”) ไดสำเร็จ INETREIT เปนกองทรัสตรายแรกในประเทศไทยทีเ่ ขาลงทุน
ในธุรกิจโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทใี นประเทศเพือ่ รองรับโลกดิจทิ ลั ในอนาคต สราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

บทนํา

จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ สามารถทำงานตอไปไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ รองรับ
วิกฤติโควิด-19 นั้น สงผลใหบริษัทมีการเติบโตดานการให การทำงานในรูปแบบ Work From Anywhere ไดอยางสะดวก
บริการ Cloud Services เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปทผี่ า นมา โดย เชน บริการ E-Ofﬁce อันประกอบดวยระบบ Digital Workﬂow,
มีรายไดจากการใหบริการ Cloud Service รวม 1,400 ลานบาท E-Meeting (One-Conference) และ One Box แบบครบ
เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 5% เปนผลมาจากลูกคามีการปรับตัวโดยนำ วงจร รวมถึงบริษัทไดใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีมาปรับใชกับการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รวมถึง ใหมๆ พัฒนาบริการที่มีคุณคาตอคนไทยในวงกวาง เชน ให
เติบโตจากการขยายธุรกิจของ
บริการนำสง E-Tax Invoice
กลุม บริษทั ยอยและบริษทั รวม
ใหกรมสรรพากร ระบบ Home
และรายไดจากการใหบริการ
Isolation Platform ซึง่ จะเปน
Co-Location เพิ่มขึ้น 47%
ตัวชวยขับเคลือ่ นประเทศไทย
จากปกอน ซึ่งเปนการเติบโต
ใหกาวผานวิกฤตโควิด-19 ไป
จากใหบริการที่ INET-IDC3
ไดดวยดี
การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง หมด
เฟส 1 จังหวัดสระบุรี สวนรายได
กลาวโดยสรุปการดำเนินงาน
ได ยึ ดถื อแนวทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
จากการใหบริการ Internet
ของบริ ษั ท ทั้ ง หมดได ยึ ด ถื อ
ที่ คํา นึ ง ถึ ง การเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
Access ลดลง 57% ตาม
แนวทางการดำเนินธุรกิจทีค่ ำนึง
นโยบายของบริษัทในการลด
ภายใต ห ลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี
ถึงการเติบโตอยางยัง่ ยืน ภายใต
ธุรกิจดานทีไ่ มเปนจุดแข็งของเรา
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คํ า นึ งถึ ง ประโยชน ข องผู  ถื อ หุ  น
ในภาพรวม ธุรกิจของบริษทั
คำนึงถึงประโยชนของผูถ อื หุน
และผู  มี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ย
ยังคงสามารถเติบโตไปไดอยาง
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปน
ตอเนือ่ ง ภายใตการเผชิญหนา
หลั ก สำคั ญ สมดั ง คำขวั ญ
เป น หลั ก สํ า คั ญ
กับความทาทายหลายประการ
“Always by your side” ใน
โดยปจจัยหลักมาจากการแพร
นามของคณะกรรมการบริษัท
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
เราขอขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น
ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ผลการ
ลู ก ค า พั น ธมิ ต รทางการค า
ดำเนินงานของบริษทั แตคณะ
สถาบันทางการเงินผูบ ริหารและ
กรรมการบริษัทและผูบริหารไดตั้งรับและปรับกลยุทธเพื่อ พนักงาน รวมทัง้ ผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย ทีไ่ ดใหการสนับสนุนและ
บรรเทาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ กับการดำเนินธุรกิจไดอยางทันทวงที ไววางใจบริษทั อยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาหลายป บริษทั จะ
เพือ่ ใหสามารถผานพนสถานการณดงั กลาวอยางปลอดภัย ใน มุงมั่นดำเนินธุรกิจใหกาวหนาและปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตย
ฐานะผูใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและบริการดิจิทัลใน สุจริต พรอมที่จะบริการในฐานะเปนผูใหบริการโครงสรางพื้น
ประเทศไทย นอกเหนือจากบริการคลาวดและการเชื่อมตอ ฐานดิจทิ ลั ของไทยแบบครบวงจรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมาตรฐาน
อินเทอรเน็ตแลว บริษัทยังไดพัฒนาบริการเพื่อชวยใหลูกคา ในระดับสากลตอไป

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

มรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานของ
คณะกรรมการบริหาร

ดร.ทวีศก
ั ดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษท
ั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อทำ
หนาที่กำหนดกลยุทธ และสนับสนุนในการดูแลการบริหารจัดการ
การประกอบธุรกิจของบริษทั ใหเปนไปตามวิสยั ทัศน ภารกิจ เปาหมาย
และทิศทางการดำเนินงานของบริษทั ตลอดจนดําเนินการตามทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ใหมปี ระสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน เปนกรรมการ 2 ทาน
และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน ดังนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการบริหาร
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานุการ
ในป 2564 คณะกรรมการบริหาร ไดจดั ใหมกี ารประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้
ซึง่ เปนไปตามระเบียบการประชุมทีก่ ำหนดไว และไดรายงานผลการ
ประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจำ เพื่อให
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่มีดังนี้
กำหนดกลยุทธทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษัท เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
เห็นชอบแผนธุรกิจทีส่ อดคลองกับโครงสรางทางการเงินของบริษทั
เพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงสถานการณ COVID-19 ซึง่ บริษทั ยังตองขยายธุรกิจเพือ่ การ
เติบโตในอนาคต สรางความสามารถในการแขงขัน และครองสวนแบง
ทางการตลาดจากผูใ หบริการ Cloud จากตางประเทศเพิม่ มากขึน้
การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั
และการทำธุรกรรมกับกองทรัสตและรายงานใหแกคณะกรรมการ
บริษทั ทราบเปนประจำทุกเดือนทีม่ กี ารประชุม โดยคณะกรรมการ

บริหารไดตดิ ตามผลการดำเนินงานของบริษทั เปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนประจำ ใหความสำคัญกับการติดตามและใหฝา ยจัดการดำเนินการ
ตามมติทปี่ ระชุมอยางสม่ำเสมอ รวมถึงไดตดิ ตามความคืบหนาการ
เขามาทำธุรกรรมกับกองทรัสต และอนุมัติการดำเนินการตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับกองทรัสตตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหแลวเสร็จตามเปาหมายที่วางไว
การแสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม ดวย
สถานการณ COVID-19 เปนตัวเรงใหลูกคาเปลี่ยนการทำธุรกิจให
หันมาพึง่ พาเทคโนโลยีมากขึน้ คณะกรรมการบริหารไดมองหาโอกาส
ใหมๆ ดวยการพัฒนา Platform ตางๆ เพือ่ ใหธรุ กิจสามารถเติบโต
ไดในอนาคต อาทิ Platform e-Tax Invoice ซึง่ บริษทั ทำไดสำเร็จ
โดยมีผใู ชบริการตอเดือนเฉลีย่ ถึง 5 ลาน transactions อีกทัง้ บริษทั
ไดพัฒนา Local life Platform เพื่อชวยเหลือชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้นอีกดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังไดปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย สำหรับภาพรวมในป 2564
ถึงแมวา บริษทั จะเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ที่ตอเนื่องจากป 2563 บริการ Cloud ยังคง
มีการเติบโตอยางตอเนือ่ งจากความตองการใชงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และการ
ปรับตัวของภาคธุรกิจตางๆ ดวยการใชเทคโนโลยีมาสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันคณะกรรมการบริหารจึงสนับสนุนและให
ความสำคัญในการผลักดันและเปลีย่ นแปลงองคกรธุรกิจในลักษณะ
Digital Transformation รวมไปถึงการปรับเปลีย่ นกลยุทธเพือ่ ให
สอดคลองกับสถานการณดงั กลาว เพือ่ ชวยใหลกู คาสามารถทำงาน
ตอไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบโจทย
ลูกคาและเพิ่มฐานลูกคาที่มีความหลากหลายได

บทนํา

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.กิตติคณ
ุ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดและ
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยเปนผูม ปี ระสบการณดา นการบริหารธุรกิจ ดาน
บัญชีและการเงิน และดานกฎหมาย จำนวน 4 ทาน ปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
ทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป คณะ
กรรมการตรวจสอบใหความสำคัญกับการสอบทานใหบริษทั ฯ มีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหความสําคัญกับโครงสรางและ
กระบวนการทํางานขององคกรอยางเปนระบบ มุง เนนการเปนองคกร
โปรงใส และดำเนินธุรกิจไดอยางยัง่ ยืน ตอบสนองตอความตองการ
ของผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน 4 ทาน ไดแก
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายชวลิต จินดาวณิค
กรรมการตรวจสอบ
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุม 8 ครั้ง
ซึง่ กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมครบทุกครัง้ โดยไดหารือรวมกับ
ผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมตอทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริษทั เปนวาระประจำ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม

กับผูส อบบัญชี โดยไมมผี บู ริหารเขารวม 1 ครัง้ ในการประชุมครัง้ ที่
8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อหารือกัน
อยางเปนอิสระถึงการปฏิบตั งิ านของผูส อบบัญชีและพิจารณาเรือ่ ง
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รวมทัง้ มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อยางนอย
ปละ 1 ครัง้ ซึง่ ในป 2564 มีการประชุม 1 ครัง้ เมือ่ วันพุธที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2564 เพื่อวางแผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั และติดตามความเพียงพอของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบไดดังตอไปนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจำป 2564 รวมกับผูสอบบัญชีและ
ผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ชีแ้ จงและตอบขอซักถามในเรือ่ งของความ
ถูกตอง ความครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำคัญ นโยบาย
การบัญชีที่ใช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหวางป ซึ่งสง
ผลกระทบตอรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของขอมูลทีเ่ ปดเผย
ไวในรายงานทางการเงินและขอสังเกตของผูส อบบัญชีซงึ่ ไดพจิ ารณา
และสอบทานแลว ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเรื่องสำคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึง่ รายงานทางการเงินไดแสดง
รายการโดยถูกตองตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางเงินการและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ เปนประโยชนตอ ผูใ ชรายงาน
ทางการเงิน ทัง้ นี้ ผูส อบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข
2. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ทีอ่ าจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษทั ฯ กับบริษทั ยอย
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และบริษทั รวม ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
คณะกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการเขาทำ
รายการเปนรายการทางการคาอันเปนปกติธรุ กิจ มีความเปนธรรม
สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชนสงู สุดตอบริษทั และผูถ อื หุน เปน
สำคัญ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลทีค่ รบถวนและเพียงพอตลอดจน
เปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3. การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ ติดตามการเตรียมความพรอมในการดำเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนทีก่ ฎหมายจะมีผลบังคับใช คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ วางแผนในการ
ตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
สงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมในการรับมือความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมทเี่ กิดขึน้ ไดตลอดเวลา เพือ่ ใหสามารถดำเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนือ่ งและมัน่ ใจวาบริษทั ฯ ไดกำหนดนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับไดอยางเหมาะสม
และชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญตาง ๆ ทีส่ ง ผลกระทบตอองคกร
อยางมีนัยสําคัญ รวมถึงมาตรการรองรับ พรอมทั้งไดมอบหมาย
ผูบริหารใหสื่อสารกับพนักงานทราบ เพื่อนำกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งไปปฏิบตั ใิ นบริษทั ฯ อยางทัว่ ถึง ตลอดจนพิจารณาผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตาม
แนวทางของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด
4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในประจำ
ป 2564 และสนับสนุนใหมีปฏิบัติการตรวจสอบภายในเชิงรุก นำ
เทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบใหมากขึน้ ยืดหยุน ตามสถานการณ
ทีต่ อ งเผชิญอยางไมคาดคิด สามารถปฏิบตั งิ านโดยไมมขี อ จำกัดของ
เวลาและสถานที่ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ
งานและความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน เพื่อมอบหมายให
ทำหนาทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายในอยางใกลชิด รวมทั้ง กำกับดูแลใหมีการปรับปรุง
ประเด็นที่สอบทานพบใหเรียบรอยตามระยะเวลาที่กำหนด

5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินตนเองในหัวขอ องคประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝกอบรมและทรัพยากร การประชุม
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธกบั ผูต รวจสอบ
ภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร ซึ่งจากผลการประเมิน พบวา
คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดระบุ
ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบตั งิ าน
ทีส่ อดคลองกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี อันมีสว นชวยเสริมสรางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิผล
6. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2565
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีส่ ำคัญในการเสนอแตงตัง้ ประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน เลิกจาง พรอมทัง้ เสนอคาตอบแทนของผูส อบบัญชี
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหฝา ยบัญชี ประสานงาน
ขอทราบอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำป 2565 จาก
บริษทั สอบบัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไดรบั ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
เพือ่ พิจารณาคัดเลือกเปนผูส อบบัญชี ประจำป 2565 ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบคำนึงถึงความนาเชือ่ ถือ ความเปนอิสระแลว เห็นชอบให
บริษทั สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จำกัด เปนผูส อบบัญชีประจำ
ป 2565 และนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาและขอ
อนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2565
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั ติ ามหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช
ความรูค วามสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเปน
อิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
อยางสรางสรรคเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
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เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)
ไดทำหนาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการ
สรรหาบุคคลและคณะบุคคลกลุม หนึง่ เพือ่ เขาดำรงตำแหนงกรรมการ
คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ และเลขานุการบริษทั การพิจารณากำหนด
คาตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการ เพือ่ เปนการสรางความ
มั่นใจใหแกผูถือหุนวาบุคคลที่ดำรงตำแหนงลวนเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย มีความรูค วามสามารถ และมีศกั ยภาพ
ในการทํางาน เพือ่ สรางประโยชนสงู สุดใหแกบริษทั ฯ และผูถ อื หุน
รวมทั้งทำหนาที่เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ
คณะกรรมการบริษทั ชวยในการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
ระเบียบ นโยบายตางๆ ทีม่ ผี ลบังคับใชกบั บริษทั และชวยสรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสียของบริษทั ซึง่ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน เปน
กรรมการอิสระ 1 ทานและเปนกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหาร 2 ทาน ดังนี้
1. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล
กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 5 ครัง้ ซึง่ เปนไปตามระเบียบ
การประชุมที่กำหนดไว และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนครบถวนภายใตกฎบัตรและขอบเขตอํานาจ
หนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยสาระสําคัญ
ในการปฏิบัติหนาที่ มีดังนี้

ดานการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่
เขารับพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
และไดพจิ ารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตาม
วาระ กรรมการทีล่ าออกกอนครบวาระ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยอยางรอบคอบและถีถ่ ว น โดยคำนึงถึงความรูค วามสามารถ
ประสบการณ มีประวัตกิ ารทำงานทีด่ ี รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ตลอดจนมีทศั นคติทดี่ ตี อ องคกร อันเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ กอนเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นวามีความเหมาะสมให คณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
นอกจากนีใ้ นปนคี้ ณะกรรมการไดทำหนาทีส่ รรหากรรมการอิสระ
เพิ่มเติมเพื่อใหมีการถวงดุลกันอยางเหมาะสมตอการนำพาบริษัท
ไปสูว ตั ถุประสงคและเปาหมายหลัก และชวยยกระดับการกำกับดูแล
กิจการโดยรวมของบริษัทใหเทียบเทาในระดับสากล
ดานการพิจารณานโยบายคาตอบแทน
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ ไวอยาง
ชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูใ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสูงเพียงพอทีจ่ ะดูแลและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ทีต่ อ งการ และจำนวนคาตอบแทนทีเ่ หมาะสมนัน้ มีความสอดคลอง
กับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดยอย กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญผูถือหุนประจำปพิจารณา
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ในสวนของคาตอบแทนกรรมการผูจ ดั การ คณะกรรมการไดพจิ ารณา
ใหสอดคลองกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการเปนหลัก
ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการไดมสี ว นในการสรางความตระหนักของพนักงานใน
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และพิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
และนโยบายตางๆ ไดแก นโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส
การกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายอยางสม่ำเสมอ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการไดรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการบริษทั อยางนอยปละ 1 ครัง้ รวมถึงสงเสริมใหมกี าร
ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ไดนำ
ขอมูลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย
(CGR) มาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ในปนี้คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
อนุมตั แิ กไขทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับ
สื่อสารพนักงาน แกไขทบทวนนโยบายการตอตานการทุจริตและ
คอรรปั ชัน่ เพือ่ ใหมนั่ ใจวานโยบายมีความทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมขององคกร รวมทั้งประชาสัมพันธนโยบายใหกับ
พนักงานภายในองคกร เพื่อใหรับทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ รายงานผลการปฏิบตั งิ านใหคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
และไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเปนอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ เี พือ่ ใหกระบวนการสรรหาบุคคล กำหนดคาตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีภาระความรับผิดชอบตามทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาที่กำกับดูแลงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับ
กลยุทธและเปาหมายของบริษทั ตามนโยบายการความบริหารความ
เสีย่ งในดานตางๆ ทัง้ ในสวนของความเสีย่ งดานกลยุทธ ความเสีย่ ง
ดานสภาพคลอง ความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ งดานกฎหมาย
และเกณฑทางการ ความเสีย่ งดานชือ่ เสียง ความเสีย่ งดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเสีย่ งดานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับการดำเนิน
ธุรกิจขององคกร ซึง่ ดำเนินงานตามแนวมาตรฐานสากลภายใตโครงสราง
การกำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งแบบองครวม (ERM) อยางตอเนือ่ ง
เพือ่ ทำใหเชือ่ มัน่ ไดวา การดําเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรูค วามสามารถ และประสบการณทเี่ ปนประโยชนตอ บริษทั
จำนวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
ในป 2564 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการความเสีย่ งทัง้ หมด
4 ครัง้ มีการดำเนินการตามกรอบและนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั มีมาตรการการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดำเนินการของบริษทั อยางใกลชดิ และรายงานความคืบหนา
ตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา พรอมใหคำแนะนำแกฝา ยบริหาร
ใหดำเนินการตางๆ และรายงานตอคณะกรรมการเปนประจำทุกไตรมาส
หรือเมือ่ มีเหตุการณสำคัญ นอกจากนีย้ งั จัดใหมกี ารประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกับคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1

ครัง้ เพือ่ ตรวจทาน ติดตามความเสีย่ งใหมกี ารบริหารจัดการทีเ่ พียงพอ
และอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
เนื่องจากป 2564 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ยังคงแพรระบาด ทำใหคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ตระหนักถึงการปองกันและเฝาระวังเพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอยางครอบคลุมในทุกมิติ ใหบริษทั สามารถดำเนินธุรกิจ
ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายทีว่ างไวภายใต
สถานการณดังกลาว รวมถึงไดพิจารณาการดำเนินการอนุมัติแผน
จัดการความเสีย่ งทุกมิติ ทีอ่ าจกระทบตอการดำเนินการของบริษทั
เพือ่ ใหบริษทั ดำเนินการไดบรรลุวตั ถุประสงค หรือเปาหมายทีต่ งั้ ไว
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมิน
ความเสี่ยง การวางระบบควบคุม และแผนการจัดการความเสี่ยง
นอกจากนีไ้ ดกำกับดูแลความเสีย่ ง โดยไดพจิ ารณาทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบโครงสราง
การบริหารความเสีย่ งขององคกร (Enterprise Risk Management
Framework) ใหสอดคลองกับ มาตรฐาน COSO ERM 2017:
Enterprise Risk Management Integrating with Strategy
and Performance รวมทัง้ ไดสอบทานการจัดทำระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได อีกทั้งดำเนินการสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง และสงเสริมการ
เสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการทำงานในทุกระดับ
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รายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

เรียน ทานผูถือหุน

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ เพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการกําหนด
หลักเกณฑ และวิธกี ารในการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจัดการในรอบ 6 เดือน และผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการประจําป ทั้งนี้การประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานดังกลาวจะพิจารณาจากตัวชี้วัดตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ
แผนธุรกิจ เปาหมายและกลยุทธของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ มีจำนวน 3 ทาน
ตอมาในเดือนตุลาคม 2564 นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ ไดลาออก
จากการเปนกรรมการในบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป จึงทำใหกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ เหลือจํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
ในป 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ ดั การ ไดจดั ใหมกี ารประชุมจำนวนทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยในการพิจารณา
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ ประจําป 2563 ไดพจิ ารณา
ผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั ตางๆ ทีส่ อดคลองกับแผนธุรกิจ เปาหมาย
และกลยุทธของบริษทั และพิจารณากำหนดหลักเกณฑการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ ประจำป 2564 ซึง่ สอดคลอง
กับแผนธุรกิจของบริษทั รวมถึงติดตามผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ ดั การครึง่ ปแรก ระหวางเดือนมกราคม - เดือนมิถนุ ายน ประจำ
ป 2564 ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ ดั การ ประจําป 2564 โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจัดการไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านของกรรมการผูจ
 ด
ั การ
บริษท
ั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านของกรรมการผูจ
 ด
ั การ
บริษท
ั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บทนํา

คณ ะ ก รรมก า รบ ริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

01 Thaweesak

02 Achara

03 Narumol

04 Nilobon

05 Chavalit

01

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ
/ ประธานกรรมการบริหาร

04

02

ศ.กิตติคุณ
ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

05

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

นายชวลิต จินดาวณิค

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ
/ กรรมการตรวจสอบ

03

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
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06 Tippawan

07 Sahas

08 Narong

09 Morakot

10 Thinnakorn

11 Morragot

06

07

08

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล

นายสหัส ตรีทิพยบุตร

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหาร / กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจ ดั การ

09

10

11

นายมรกต เธียรมนตรี

นายทินกร นาทองลาย

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

บทนํา

ผู  บริ ห า รบ ริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

01 Morragot

02 Wanchai

03 Piyaret

04 Hunsa

01

02

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจ ดั การ

03

04

นายปยเรศ แซหลี

นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

ผูอ ำนวยการอาวุโส

ผูอ ำนวยการอาวุโส
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โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท
ความเปนมา

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เปน
ผูใ หบริการโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทแี บบครบวงจร สำหรับธุรกิจ
และผูท ตี่ อ งการนำไอซีทมี าเปนเครือ่ งมือเพือ่ เสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแตบริการ
คลาวดและดิจทิ ลั เซอรวสิ การเชือ่ มตอเครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูป
แบบ การใหบริการศูนยขอ มูลพรอมอุปกรณตา งๆ สำหรับผูท ตี่ อ งการ
บริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ
บริษทั ไดกอ ตัง้ มาตัง้ แตวนั ที่ 1 มีนาคม 2538 ในชือ่ ของศูนยบริการ
อินเทอรเน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center
: ITSC) ซึ่งไดใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย จนกระทั่งวันที่
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดำเนินการจัดตั้งเปน
บริษัทและไดจดทะเบียนเปนบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540
โดยมีทุนชำระแลวเทากับ 16 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท บริษัทไดรับอนุมัติจากการสื่อสารแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่
9 ตุลาคม 2540 ใหดำเนินการเปนผูใ หบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
แกลกู คาประเภทนิตบิ คุ คลหรือองคกรและประเภทบุคคลโดยไมมี
การสิ้นสุดของอายุการไดสิทธิดำเนินการดังกลาว ตอมาในวันที่
28 สิงหาคม 2544 บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเขาทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา
ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 บริษทั จัดประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้
ที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 262,520,799
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250,020,799 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุน บริษัทมีทุนจดทะเบียน
512,541,598 บาท ทุนเรียกชำระแลว 500,041,575 บาท โดยมี
จำนวนหุนทั้งสิ้น 500,041,575 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำ
ป 2560 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน
12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เปน
500,041,575 บาท โดยการตัดหุน ทีย่ งั ไมไดออกจำหนายของบริษทั
จำนวน 12,500,023 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สัดสวนการ
ถือหุน ดังนี้
• พนักงานและผูลงทุนทั่วไปถือหุนในอัตรารอยละ 51
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

(“สวทช”) ถือหุนในอัตรารอยละ 17
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุนในอัตรา
รอยละ 16
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุน
ในอัตรารอยละ 16
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษทั ไดรบั รายงานการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางการถือหุน ของผูถ อื หุน รายใหญ ซึง่ บริษทั กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) ไดขายหุนที่ถือในบริษัท ใหกับสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนจำนวน 19,752,000 หุน
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไดขายหุนที่ถือในบริษัท ใหกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนจำนวน
19,752,000 หุน ทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสัดสวนการถือหุน ของ
ผูถือหุนใหญของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้
• พนักงานและผูลงทุนทั่วไปถือหุนในอัตรารอยละ 51
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช”)
ถือหุนในอัตรารอยละ 24.90
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุนในอัตรา
รอยละ 12.05
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุน
ในอัตรารอยละ 12.05
และในวันที่ 7 มกราคม 2564 บริษทั ไดรบั แจงการควบรวมกิจการ
ของผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ไดควบรวมกิจการกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เปน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (National
Telecom Public Company Limited : NT) มีผลตั้งแตวันที่ 7
มกราคม 2564 เปนตนไป
ทัง้ นี้ หลังจากการควบรวมกิจการของบริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
และ บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปน บริษทั โทรคมนาคม
แหงชาติ จำกัด (มหาชน) นัน้ ทำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
การถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทเปนดังนี้
• พนักงานและผูลงทุนทั่วไปถือหุนในอัตรารอยละ 51
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช”)
ถือหุนในอัตรารอยละ 24.90
• บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ถือหุน
ในอัตรารอยละ 24.10

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสย
ั ทัศน ภารกิจ และคุณคาหลัก

| วิ สั ย ทั ศ น (VISION) |

เปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีชั้นนํา มีความนาเชื่อถือ
โดยทําธุรกิจดานนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุนตอไป
| ภารกิ จ (MISSION) |
• ดําเนินธุรกิจดานนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถ
สรางผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ
ใหเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน

• สรางความสามารถในการแขงขันของไทยโดย
เชิญชวนลูกคาใหนําขอมูลกลับเขาประเทศ เพื่อให
ตลาด Digitize เติบโตในประเทศอยางยั่งยืน

• เรียนรูและพัฒนาการใหบริการพื้นฐาน
ผาน Platform ขนาดใหญเพื่อเกิด Eco System
ภายในประเทศ

• เปนสมาชิกที่ดีตอสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใสใจ
สิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย
และสังคมโดยรวมอยางแทจริง

| คุ ณ ค า หลั ก (CORE VALUE) |

Innovation

• เปนบริษัทที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา

นวัตกรรม

• พนักงานตองเปนคนชางสังเกต พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง

Neutral

• เปนบริษัทที่มีความเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด

ความเปนกลาง

• พนักงานตองมีแตบริษัท ไมแบงพรรคแบงพวก มีแตพวกเดียว

Energetic

• เปนบริษัทที่กระฉับกระเฉง ทํางานรวดเร็ว มีพลัง

ความกระตือรือรน

• พนักงานตองมีความกระตือรือรน ทํางานอยางคึกคัก

Trustworthy

• เปนบริษัทที่ไวใจได ทุกคนสบายใจที่ทําธุรกิจดวย

ความซื่อสัตยเชื่อถือได
และการยึดมั่นในคุณธรรม

ไมมีเฉื่อย เชาชามเย็นชาม

• พนักงานตองมีความซื่อสัตย เปนที่นาไววางใจทั้งตองาน,
ลูกคา, เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา

| กลยุ ท ธ |
การเติบโตที่ยั่งยืนโดยมุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการบนพื้นฐาน ICT • มุงเนนคุณภาพบริการ • บริหารตนทุน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

จัดตั้ง INETREIT

(INET Leasehold Real Estate Investment Trust)
โดยเสนอขายหนวยทรัสตทั้งสิ้น 330 ลานหนวย
คิดเปนมูลคา 3,300 ลานบาท เขาจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (IPO)
INET ไดขายทรัพยสินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1
ใหกับ INETREIT คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,089 ลานบาท
INETREIT เปน “กองทรัสตรายแรกในประเทศไทย” ที่เขาลงทุน
ใน ธุรกิจโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีในประเทศ
เพื่อรองรับโลกดิจิทัลในอนาคต

โลรางวัล “เทพมเหศักดิ์”
ในโครงการประทานรางวัลเกียรติคุณ
ผูสนับสนุนสงเสริมการจางงานคนพิการ
ประจําป 2564
จาก หมอมเจาอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ

รางวัล Thailand Digital

Transformation Awards 2021

ประเภท Customer Experiece ดีเดน

จากโครงการ “E-tax Invoice Service Provider
ใหบริการใบเสร็จใบกํากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส”

รางวัล ASEAN

Top Service Provider 2021
จาก บริษัท Nutanix

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2
Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption : CAC

รางวัล Best Dealer Awards 2020
จาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส (VST ECS)

รางวัล ASOCIO Award 2021

สาขา Outstanding Tech Company Award
จากสมาพันธ Asian-Oceanian
Computing Industry Organization
(ASOCIO)
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ป 2564

เดือนกรกฎาคม INET ไดจดั ตัง้ ทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไอเน็ต (INET Leasehold Real Estate Investment
Trust หรือ INETREIT) โดยกองทรัสตเสนอขายหนวยทรัสตใหแก
ประชาชนทัง้ สิน้ 330 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 3,300 ลานบาท เขา
จดทะเบียน และซือ้ ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(IPO) ซึง่ บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET
เขาลงทุนในหนวยลงทุนเปนจำนวนทัง้ สิน้ 82.5 ลานหนวย ในราคา
หนวยละ 10 บาท รวมเปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 825 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนการถือหนวยทรัสตรอ ยละ 25 ของหนวยทรัสตของกองทรัสต
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 INET ไดขายทรัพยสนิ โครงการ INET-IDC3
เฟส 1 ใหกบั INETREIT ไดแก กรรมสิทธิอาคารและอุปกรณทเี่ กีย่ ว
เนือ่ งกับการดำเนินงานของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และลงทุน
ในสิทธิการเชาทีด่ นิ ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย
คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,089 ลานบาท
กองทรัสต INETREIT ถือเปนกองทรัสตรายแรกในประเทศไทยที่
เขาลงทุนในธุรกิจโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทใี นประเทศเพือ่ รองรับ
โลกดิจทิ ลั ในอนาคต (IDC: Internet Data Center) โดยกองทรัสต
มีรายไดคาเชาที่มั่นคงและสม่ำเสมอและปรับเพิ่มทุกป กองทรัสต
INETREIT มีการบริหารจัดการโดยบริษทั ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
ซึง่ เปนบริษทั ทีไ่ ดรบั อนุญาตจาก กลต. มีผบู ริหารทีม่ ปี ระสบการณ
และความเชีย่ วชาญในธุรกิจ Internet Data Center รวมทัง้ ผูเ ชาหลัก
ของกองทรัสตคือ INET ซึ่งเปนผูนำในดานการใหบริการ Cloud
แบบ Infrastructure ของไทยและมีฐานลูกคาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย ทำใหถอื ไดวา เปนกองทรัสตทมี่ คี วาม
มั่นคงและยั่งยืนทั้งจากผลประกอบการและธุรกรรมโครงสราง
ของกองทรัสตเอง
เดือนตุลาคม INET ไดรบั รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION ประจำป 2564 ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE ดีเดน
จากโครงการ “E-tax Invoice Service Provider ใหบริการใบเสร็จ
ใบกำกับภาษีรปู แบบอิเล็กทรอนิกส” จากรัฐมนตรีวา การกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีบริษัท เออารไอพี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (สอท.) และ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
เปนผูร ว มจัดงาน รางวัลทีไ่ ดรบั แสดงถึงการเปนองคกรทีใ่ ชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร และภาคธุรกิจใหสามารถกาวขาม
ผาน Digital Disruption ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอม
ในการปรับเปลีย่ นองคกรไปสูเ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ตามนโยบายของรัฐบาล
INET ไดรับรางวัล ASEAN Top Service จากบริษัท Nutanix
ผูใ หบริการซอฟตแวร hypervisor ดานคลาวน เปนพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ดำเนินธุรกิจรวมกันมาอยางยาวนาน โดยรางวัลที่ไดรับแสดงถึง
การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทแี่ ข็งแกรงทัง้ ดานคุณภาพ มาตรฐาน
และความปลอดภัยมาชวยเพิม่ ขีดความสามารถ และตอบโจทยทกุ

ความตองการดวยนวัตกรรมทีท่ นั สมัยอยางครบวงจรเพือ่ ใชในการ
ใหบริการแกองคกรธุรกิจทุกระดับ
INET ไดรบั โลรางวัล “เทพมเหศักดิ”์ ในโครงการประทานรางวัล
เกียรติคณ
ุ ผูส นับสนุนสงเสริมการจางงานคนพิการ ประจำป 2564
เพือ่ เปนขวัญกำลังใจและเปนแรงขับเคลือ่ นการดำเนินงานกิจกรรม
ตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคนพิการ รวมถึงการ "สรางงาน
สรางอาชีพ สรางอนาคต เพือ่ คนพิการไทย" ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ ไป
เดือนพฤศจิกายน INET ไดรบั รางวัล ASOCIO Award 2021 ใน
สาขา Outstanding Tech Company Award จากสมาพันธ ASOCIO
(Asian-Oceanian Computing Industry Organization) ซึง่ เปน
องคกรนานาชาติ ประกอบดวยสมาคมผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพืน้ เอเซีย
โอเชียเนียเปนผูพ จิ ารณามอบรางวัลและจัดงานในครัง้ นี้ โดยรางวัล
ทีไ่ ดรบั แสดงถึงการเปนองคกรของประเทศสมาชิกใน ASOCIO ทีม่ ี
การนำ IT มาใชในการพัฒนาองคกรไดอยางโดดเดนและประสบผลสำเร็จ
INET ไดรบั รางวัล Best Dealer Awards 2020 จากบริษทั วีเอสที
อีซเี อส หรือ VST ECS โดยรางวัลทีไ่ ดรบั แสดงถึงการเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ดีมีความโดดเดน
เดือนธันวาคม INET ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกจาก แนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ครั้งที่ 2 ซึ่ง
เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนองคกรทีเ่ ห็นความสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจอยางโปรงใส มีนโยบายปองกัน และควบคุมความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากการทุจริตคอรรัปชันอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง
ป 2563

เดือนมกราคม INET ไดลงนามความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
กับ Alibaba Cloud ซึ่งเปนการสรางความรวมมือทางธุรกิจใน
ระดับสากล โดยไดแตงตัง้ INET ใหเปนผูใ หบริการ Alibaba Cloud
Computing และเปนตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการรายแรกใน
ประเทศไทย เพือ่ บริหารจัดการการตลาดการจัดจำหนายผลิตภัณฑ
Alibaba Cloud ใหกบั ตัวแทนผูค า ปลีก (Reseller) ทุกภาคอุตสาหกรรม
ของลูกคาในประเทศไทย รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑและวิธกี ารจัดการ
(Solutions) ชัน้ นำหลากหลายประเภททีไ่ ดรบั การยอมรับของ Alibaba
Cloud มาผนวกเขากับความสามารถในการใหบริการของ INET
เพื่อสงมอบบริการที่มีประสิทธิภาพใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการ
เดือนมิถนุ ายน 2563 INET ไดรบั รางวัล Strategic Award 2019
“Best Service Provider” และรางวัล Service Provider of Year
(GEMS) 2019 จาก Hewlett Packard Enterprise (HPE) โดย INET
ไดรว มเปนพารทเนอรกบั HPE มาอยางยาวนาน เพือ่ รวมกันสนับสนุน
การนำเทคโนโลยีที่แข็งแกรงทั้งดานคุณภาพ มาตรฐานและความ
ปลอดภัยมาชวยเพิม่ ขีดความสามารถและตอบโจทยทกุ ความตองการ
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ดวยนวัตกรรมทีท่ นั สมัยอยางครบวงจรใหกบั องคกรธุรกิจทุกระดับ
เดือนกรกฎาคม INET จับมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพือ่ รวมกันสงเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ใหกบั นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมถึงรวมมือในการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาเกีย่ วกับวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณนักศึกษาและบุคลากรในดาน
เทคโนโลยีใหมีความสอดคลองกับความตองการในตลาดปจจุบัน
เดือนสิงหาคม บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 โดย
ผูถ อื หุน มีมติอนุมตั ใิ หบริษทั ฯ ดำเนินการจัดตัง้ ทรัสตเพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยอนิ เทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอรและพิจารณาอนุมตั ิ
ใหบริษทั เขาทำธุรกรรมกับทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
อินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร และ INET จับมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) สงเสริม
สนับสนุน พัฒนา และศึกษาวิจัยทางดานเทคโนโลยี รวมไปถึงการ
เสริมสรางทักษะความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพใหกบั นักศึกษาและบุคลากร
เดือนตุลาคม INET ไดรบั ใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016 ซึง่
เปนมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารงานคุณภาพดานเครือ่ งมือ
แพทย คือ ขอบเขตการบริหารจัดการระบบคุณภาพทีค่ รอบคลุมถึง
การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการใหบริการ เกีย่ วกับซอฟตแวร
ชวยแพทยคดั กรองผูป ว ยจากการเปรียบเทียบภาพถายรังสีทางการ
แพทย ซึง่ เปนเจาแรกของประเทศไทยทีเ่ ปนผูอ อกแบบ พัฒนาผลิต
และใหบริการซอฟตแวรดังกลาว
เดือนพฤศจิกายน INET ไดรับประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถาน
ประกอบการทีส่ นับสนุนการจางงานคนพิการเชิงสังคม ประจำ 2563
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสหกรณหนองเสือ จังหวัดสระบุรี
ทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในความรวมมือและสนับสนุนการจางงานผูพ กิ ารตาม
มาตรา 35 เพือ่ งานบริการในสถานพยาบาล และสรางโอกาสใหคนพิการ
มีอาชีพและมีงานทำใกลบา น ทำใหมรี ายไดสามารถพึง่ พาตนเองได
และบริษัทไดรับรางวัล Cloud Provider of The Year 2020
จาก VMware ในฐานะผูใหบริการ Cloud Service ที่ไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาองคกร จนมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาด
ประเทศไทย ดวยการนำเทคโนโลยีลา สุดจาก VMware เขามาสนับ
สนุนใหลูกคาองคกรตางๆ
ป 2562

เดือนกุมภาพันธ บริษทั จัดประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2562
โดยผูถ อื หุน มีมติอนุมตั ใิ หบริษทั ดำเนินการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสราง
พืน้ ฐาน และใหบริษทั เขาทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน
เดือนมีนาคม บริษทั ไดรบั การประกาศรับรองใหเปนผูใ หบริการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสจากผูใ หบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
แหงชาติ (Thailand National Root Certiﬁcation Authority :

Thailand NRCA) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ซึง่ ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (Digital Certiﬁcate) ถือเปน Certiﬁcate สำหรับ
ใชเปนลายมือชือ่ ดิจทิ ลั (Digital Signature) ทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย
และเปนมาตรฐานสากลใหกบั ภาคธุรกิจ และบุคคลทีม่ คี วามสนใจใน
การทำธุรกรรมออนไลน หรือยืนยันการสั่งซื้อตางๆ โดยปจจุบันมี
ผูที่มีสิทธิออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพียง 2 รายในประเทศไทย
ทีไ่ ดรบั การรับรองซึง่ บริษทั ไดรบั การประกาศการรับรองเปนรายที่
2 ในนาม INET CA
และบริษทั ไดรบั รางวัล “FY18 Most Innovative Cloud Partner
of the Year” จากบริษัท Cisco ภายในงาน Cisco Thailand &
Indochina partner Appreciation Event 2019 ซึง่ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ในการใหบริการ
เดือนกรกฎาคม บริษทั ไดรบั ประกาศเพือ่ แสดงการเปนพันธมิตร
ระดับ Gold จาก DELL EMC เพือ่ นำเสนอบริการ INET Dell Cloud
ซึง่ เปนการยกระดับไปสูก ารใชระบบโครงสรางพืน้ ฐานดานไอทีและ
โครงสรางพืน้ ฐานของ Infrastructure ของ Big Data ทีพ่ รอมใหบริการ
เดือนกันยายน บริษทั ออกและเสนอขายหุน กู (Non-Rated) ประเภท
ไมมหี ลักประกัน และมีผแู ทนผูถ อื หุน กู เสนอขายแกนกั ลงทุนสถาบัน
และผูล งทุนรายใหญ ซึง่ จะครบกำหนดในป 2564 ในอัตราดอกเบีย้
5.75% ตอป เพื่อใชชำระหนี้สินระยะยาวของบริษัท
บริษทั ไดรบั ใบรับรองมาตรฐาน PCIDSS-Cloud ซึง่ เปนมาตรฐาน
PCI DSS หรือ Payment Card Industry Data Security Standard
ถือวาเปนมาตรฐานหลัก ที่ไดถูกออกแบบโดย Payment Card
Industry Security Standards Council หรือ PCI SSC มาเพื่อ
ควบคุมการใชงานขอมูลของผูใ ชบตั รอิเล็กทรอนิกส เชน บัตรเครดิต
บัตรเดบิต และบัตรเงินสด เพือ่ เขามาชวยในการปองกันการใชงาน
ขอมูลบัตรอยางเหมาะสม และเพือ่ ลดการเกิดการฉอโกงการใชจา ย
ผานบัตรอิเล็กทรอนิกสเหลานั้น ซึ่งจะรวมถึงบัตรประเภท Visa,
Mastercard, American Express, Discovery และ JCB
และบริษัทไดรับ“ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถานประกอบการที่
สนับสนุนการจางงานคนพิการเชิงสังคม” ประจำป 2562 จากมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อเชิดชูการทำประโยชนทางสังคมในฐานะ
ทีเ่ ปนสถานประกอบการทีไ่ ดสนับสนุนการจางงานคนพิการเชิงสังคม
อยางตอเนือ่ ง ซึง่ การสนับสนุนนีถ้ อื วาเปนการสรางโอกาสใหคนพิการ
มีอาชีพและมีงานทำใกลบา น อีกทัง้ ยังชวยทำใหคนพิการเหลานัน้
มีรายไดสามารถพึ่งพาตนเอง
1.1.3 วัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

ไมมี

20

21

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

It's always something, to know
you've done the most you could.
But,

DON'T LEAVE OFF HOPING,
or it's of no use doing anything.

HOPE, HOPE TO THE LAST!
การทำอะไรอยางสุดความสามารถ นั้นเปนสิ่งสำคัญ
แตจงอยาละทิ้งความหวัง มิฉะนั้นสิ่งที่ทุมเททำลงไปจะไมมีคาอะไร
จงมีความหวังตอไป !

- Nicholas Nickleby by Charles Dickens -
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษทั และบริษทั ยอยโดยสรุป
งบการเงินรวม1
รายละเอียดของรายได

2564

บริการ Cloud Solutions
บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
(Internet Access )
บริการ Co-Location
บริการ EDC Network Pool
รายไดจากการใหบริการอื่นๆ2
รวมรายไดจากการดำเนินการ
รายไดอื่น3
รายไดรวม
สวนแบงผลกำไรในบริษัทรวมและรวมคา4

2563

2562

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

1,400.74

73

1,328.01

70

1,006.26

50

254.67 13
155.56
8
21.75
1
74.98
4
1,834.97 97
60.45
3
1,895.42 100
41.16
2

375.61
318.64
20.03
161.39
1,881.93
131.45
2,013.38
4.1

18.7
15.8
1
8
93.5
6.5
100
0.2

110.45
6
229.29 12
25.29
1
100.08
5
1,865.85 97
58.18
3
1,924.03 100
105.98
6

หมายเหตุ :
1. งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทยอย ไดแก
- บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
- บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
2. รายไดจากการใหบริการอื่นๆ ไดแก รายไดบริการ Software Services, รายไดบริการ Managed Services และรายไดจากการขายอุปกรณ
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
3. รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ เงินปนผล กำไรจากการขายสินทรัพย กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย กำไร (ขาดทุน)
จากการซื้อ/ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย รวม รวมคา และรายไดอื่น
4. ในป 2564 บริษัทรับรูสวนไดเสียในผลกำไรของบริษัทรวม และรวมคา (Equity Method) ไดแก
บริษัท

บริษัท ดิจิตอล เฮลท อินฟอรเมติคส จำกัด
บริษัท คอมไพลแอนซ คอลซัลติง จำกัด
บริษัท แชท มี จำกัด
บริษัท ซอฟตเวย คอลซัลติง จำกัด
บริษัท เซอรวิส วัน โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ดาตา เน็กซ จำกัด
บริษัท พิกซาเมด จำกัด
บริษัท วอกซี่ ดอท เอไอ จำกัด
บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส จำกัด
บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
บริษัท ทอลคทูมี จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม เพยเมนท จำกัด
บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส จำกัด
บริษัท เน็กซพาย จำกัด
บริษัท บลิชเทค จำกัด
บริษัท วัน สมารท แอคเซส จำกัด
บริษัท มาย แพลตฟอรม จำกัด
บริษัท โมบิลิสต เทค จำกัด
บริษัท แมเนจ เอไอโซลูชั่น จำกัด
บริษัท เน็กซ เจน ชอป จำกัด

สัดสวน

ความสัมพันธ

39.99 บริษัทรวม
39.99 บริษัทรวม
47.49 บริษัทรวม
44.99 บริษัทรวม
39.99 บริษัทรวม
44.99 บริษัทรวม
30.00 บริษัทรวม
39.99 บริษัทรวม
39.97 บริษัทรวม
29.97 บริษัทรวม
24.99 บริษัทรวม
35.98 บริษัทรวม
42.74 บริษัทรวม
44.99 บริษัทรวม
37.49 บริษัทรวม
29.99 บริษัทรวม
39.99 บริษัทรวม
49.99 บริษัทรวมคา
43.88 บริษัทรวม
39.99 บริษทั รวม

บริษัท

บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด
บริษัท วัน ดีซี จำกัด
บริษัท วัน มารเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท วัน ออเทน จำกัด
บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิ่ง จำกัด
บริษัท วัน อีเมล จำกัด
บริษัท วันจีโอ เซอรเวย จำกัด
บริษัท วันสเปซ คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออลเดมิคส จำกัด
บริษัท อะกรินโน เทค แอนด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บริษัท เอทรอน อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท ไอมารทเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไอรีครูท จำกัด
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยไอเน็ต ("ทรัสต")

สัดสวน

ความสัมพันธ

44.99
18.99
39.99
44.99
34.99
29.99
30.0
44.99
24.99
47.49
34.99
47.49
29.99
44.99
24.99
44.99
48.99
40.00
25.00

บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม

22

23

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ

CLOUD
SOLU TIONS

IN ET
D ATA CEN T ER

I N T ERN ET
A CCES S

BU S I N ES S
P LA T F ORM

1) ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทเปนผูนำการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดาน Cloud Service ภายในประเทศไทย มุงเนนไปที่ความเสถียรภาพในการใหบริการ
การปองกันการคุกคามจากไซเบอรและมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการ Cloud Service ตางๆใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคา
ในแตละรูปแบบที่แตกตางกัน เพื่อใหสอดคลองกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ตองมีการดำเนินการธุรกิจอยางตอเนื่องทุกที่ทุกเวลา โดยมี
การใหบริการที่ไดรับมาตรฐานในระดับสากลมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 10 ป
บริษทั พัฒนาบริการแบบดิจทิ ลั (Digital Services) ทีม่ เี สถียรภาพ ไดมาตรฐานสากล ดังนี้
บริการ Infrastructure as a Service

บริการ Business Platform

ธุรกิจบริการ Cloud Solutions

ธุรกิจบริการ E-Transaction

ธุรกิจบริการ INET Data Center

ธุรกิจบริการ E-Ofﬁce

ธุรกิจบริการ Internet Access

1. บริการ Infrastructure as a Service
เปนการรวมการใหบริการทั้ง 3 ประเภท ไดแก บริการ Cloud Solutions บริการ INET Data Center และ บริการ Internet Access
อันเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญสำหรับบริการดิจิทัลอื่นๆ
1.1 ธุรกิจบริการ

Cloud Solutions
เปนบริการการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรรวมกันผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายใตมาตรฐานความปลอดภัยทีป่ ฏิบตั สิ อดคลองกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22301
และ ISO/IEC 27018 แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้

• Infrastructure as a Service (IaaS)

เปนการใหบริการในโครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร
เชน เซิรฟเวอร (Server), สตอเรจ (Storage) โดยบริษัทไดมีการ
พัฒนาและแบง Infrastructure as a Service ออกเปนหลายรูปแบบ
เพื่อใหตรงตามความตองการของแตละกลุมลูกคา เชน ตองการ
ความปลอดภัยในทางดานการคุกคามจากไซเบอร หรือตองการความ
ปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วกับกลุม ธุรกิจบริการสุขภาพ

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(Healthcare) หรือ กลุมธุรกิจที่ตองการเรื่องการลดคาใชจา ยเปน
ปจจัยหลัก โดยการใหบริการ Infrastructure as a Service ผูใชงาน
ไมจำเปนตองลงทุนและบำรุงรักษาอุปกรณเองซึง่ ชวยใหผใู ชบริการ
ประหยัดการลงทุนทางดานไอทีไดเปนอยางมาก
• Platform as a Service (PaaS)

เปนบริการทีใ่ หผใู ชบริการสามารถนำแอปพลิเคชัน (Application)
มาทำงานอยูบ นระบบนี้ โดยจะชวยใหผใู ชบริการใชงานไดโดยไมตอ ง
ลงทุนทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร เชน บริการใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส บริการระบบบริหารจัดการเอกสารดิจทิ ลั (Paperless)
บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และบริการเตรียมความพรอม
ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Cyber Security) เปนตน

เลือกใชบริการไดหลากหลายขึน้ เชน Infrastructure for Big Data,
Chatbot as a Service, Document Management as a Service,
E-Meeting Conference เพือ่ ตอบโจทยการประชุมออนไลน จาก
สถานการณ COVID-19 ที่ไดการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการ Cloud เฉพาะกลุม งาน
เชน Cloud สำหรับระบบงานดานสาธารณสุข ที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน ISO27799:2016 ดานการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ดานสุขภาพ บริการ Cloud สำหรับระบบงาน
ธุรกรรมทางการเงิน ทีผ่ า นการรับรองมาตรฐานการใหบริการความ
ปลอดภัยทางธุรกรรมทางการเงิน PCIDSS ภายใตขอบเขต PCI
Cloud IaaS สำหรับบริการ Online Payment
ทัง้ นี้ บริษทั ไดรบั สิทธิประโยชนการลงทุนบริการ Cloud Solutions
จาก BOI ทำใหสามารถยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในสวนของบริการ
Cloud Solutions เปนเวลา 8 ป

• Software as a Service (SaaS)

เปนการใหบริการแอปพลิเคชัน (Application) และซอฟตแวร
(Software) ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ซึง่ ผูใ ชงานไมตอ ง
ทำการติดตั้งซอฟตแวร (Install) ในอุปกรณปลายทาง และไมตอง
ดูแลรักษา (Maintenance) ฮารดแวร ซอฟตแวรและขอมูล เชน
Email on Cloud, VDI on Cloud เปนตน
บริษัทใหบริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ
(Public Cloud) สำหรับองคกร (Enterprise) มากวา 10 ป ไดรับ
ใบประกาศการรับรองมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ใบประกาศการรับรองมาตรฐาน
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO/IEC 22301:2012 และได
รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 เรือ่ งความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลเปนรายแรกของประเทศไทย สำหรับการให
บริการระบบคลาวด (Cloud) ของบริษัทและสำหรับในศูนยปฏิบัติ
การขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ทัง้ 3 แหง (อาคารไทยซัมมิททาวเวอร
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร และ INET-IDC3 สระบุรี)
นอกจากนี้ ยังไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ดานการใหบริการ Cloud Solutions และมาตรฐาน ISO 20000-1:2011
ดานการบริการจัดการสารสนเทศ และการใหบริการดาน Cloud
Solutions ทั้ง 3 แหง (อาคารไทยซัมมิททาวเวอร อาคารบางกอก
ไทยทาวเวอร และ INET-IDC3 สระบุรี) อีกทั้งยังไดการรับรอง
มาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) เปนรายแรกของประเทศไทย
ซึง่ CSA-STAR เปนมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับ
ระบบ Cloud Solutions โดยเฉพาะ ซึ่งเปนการยืนยันถึงความมุง
มั่นและใสใจของบริษัทที่จะใหบริการ Cloud Solutions เพื่อให
ลูกคาไดรับบริการที่ดีและมีคุณภาพ
บริษทั ยังมีการพัฒนาบริการใหม ๆ บนระบบคลาวด เพือ่ ใหลกู คา

1.2 ธุรกิจบริการ

INET Data Center
ศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) เปนศูนยกลางการให
บริการสำหรับหนวยงานหรือองคกรธุรกิจตางๆ ทีต่ อ งการนำเสนอ
ขอมูลผานเครือขาย Internet/Intranet ทัง้ ทีเ่ ปนเครือขายสาธารณะ
(Public Network) และเครือขายสวนบุคคล (Private Network)
มีบริการในรูปแบบตางๆ เชน
• Co-Location

บริการรับฝากเซิรฟ เวอร สำหรับองคกรทีต่ อ งการความปลอดภัย
และมีเสถียรภาพโดยนำเครื่องที่มีอยูแลวมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว
• Business Continuity Planning
/ Disaster Recovery Center

ศูนยสำรองขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ดวยพื้นที่การทำงานสำรองพรอมอินเทอรเน็ตและ
อุปกรณอำนวยความสะดวกและรองรับการทำงานของพนักงานใน
ทุกสถานการณฉุกเฉิน เชน วิกฤตน้ำทวม วิกฤตการเมือง
ศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัทมีทั้งหมด 3
แหงคือ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร (INET-IDC1) อาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร (INET-IDC2) และอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
(INET-IDC3) นอกจากนีก้ ารออกแบบมุง เนนใหทงั้ 3 ศูนยสามารถ
เชือ่ มตอถึงกันไดทคี่ วามเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง พรอมระบบรักษา
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและมีบริการอำนวยความสะดวก
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ครบวงจร 24 ชัว่ โมง ทัง้ 3 ศูนย มีการเชือ่ มโยงระหวางกันในหลาย
เสนทางอยางสมบูรณแบบในรูปแบบ Full Redundancy ดวย Dark
Fiber ขนาด 10 Gbps. จำนวน 4 เสนทาง (Fiber Route) หมายความ
วาหากเกิดเหตุการณฉกุ เฉินทำใหเสนทางใดๆ ขาดหายไป จะมีเสน
ทางเครือขายอืน่ ทำหนาทีส่ ำรองไดทนั ที โดยใหบริการสำหรับองคกร
ชัน้ นำของประเทศทีท่ ำการซือ้ ขายธุรกรรมหลักทรัพยอนิ เทอรเน็ต
ไปจนถึงผูใ หบริการเว็บไซดทมี่ ผี เู ขาเยีย่ มชมจำนวนมาก รวมถึงลูกคา
ผูใ ชบริการจากตางประเทศทีต่ อ งการเผยแพรตอ ผูใ ชในประเทศไทย
โดยทัง้ 3 ศูนยมแี นวคิดการออกแบบและกอสราง โดยอิงมาตรฐาน
ระดับโลกและเนนใหเรือ่ งของความคุม คาและปลอดภัยทัง้ ตออุปกรณ
มนุษยและสิ่งแวดลอม เชน การสราง Substation เองเพื่อสราง
ความเสถียรในการใหบริการระบบไฟฟาไดมากขึ้นอีกดวย
ทัง้ นี้ บริษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐาน Up Time Tier III Design
ซึ่งเปนเครื่องยืนยันวา การออกแบบศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต
(INET-IDC) เปนไปตามมาตรฐานสากล

1.3 ธุรกิจบริการ

Internet Access
บริษัทดำเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสำหรับ
ธุรกิจดวยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ใหบริการอินเทอรเน็ต
ครอบคลุมทุกจังหวัด ทำใหผใู ชบริการสามารถเชือ่ มตอเขาสูเ ครือขาย
อินเทอรเน็ตไดทั่วประเทศ บริการอินเทอรเน็ตนี้สามารถเชื่อมตอ
โดยผานโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนด โครงขายสายวงจรเชา
(MPLS) ความเร็วสูง และบริการแบบ SD WAN ทีม่ คี วามยืดหยุน ในการ
ใหบริการดวยคาใชจา ยทีส่ มเหตุสมผล และมีการบริหาร Bandwidth
ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา สามารถตรวจสอบสถานะ
การใชงานแบบ Real Time ไดตลอดเวลา พรอมเจาหนาทีท่ ปี่ รึกษา
ดานเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รับประกันคุณภาพสูงดวย
Service Level Agreement (SLA) Uptime รอยละ 99.90 และ
เพือ่ เปนการยกระดับการใหบริการบริษทั นำระบบ Software-deﬁned
network เขามาชวยบริหารจัดการเครือขายทีเ่ ปนหนึง่ ในโครงสราง
พื้นฐานสำคัญของบริษัทไดแบบอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดของคนลงได สงผลใหบริการไดรบั การยอมรับและเลือกใช
งานจากองคกรธุรกิจขนาดใหญของประเทศหลายองคกร
ในป 2564 เนือ่ งจากสถานการณ COVID-19 และภาวะการใชงาน
ดานดิจิทัลเพิ่มขึ้นอยางมากในขณะที่ขาดแคลนบุคลากรดานไอที
และการประหยัดตนทุนเปนสิ่งจำเปน ทำใหหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีแนวโนมลงทุนฮารดแวร ซอฟตแวรนอยลง
เปลี่ยนมาใชบริการ Cloud มากขึ้น ทำให INET มีการเติบโตดาน
Cloud Solutions สูงขึ้นเปนอยางมาก ฉะนั้นในอนาคตบริการ
Cloud และบริการ Colocation อาจรวมเปนหนึ่งบริการได

2. บริการ Business Platform
2.1 ธุรกิจบริการ

E-Transaction
ปจจุบันธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดมีบทบาทสำคัญในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม โดยเฉพาะในชวงสถานการณ COVID-19 บริษทั
จึงมุง เนนในการพัฒนาบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากยิง่ ขึน้
ไดแกบริการ E-Tax Invoice Service ซึ่ง INET เปนหนึ่งในผูให
บริการ E-Tax Invoice Service Provider ของกรมสรรพากร
• E-Tax Invoice Service

ใบกำกั บ ภาษี ที่ ป รั บ รู ป แบบจากที่ เ คยเป น กระดาษสู ข อ มู ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการสามารถจั ด ทำข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบทีก่ ำหนด สงมอบใหผซู อื้ สินคาหรือผูร บั
บริการดวยระบบที่เชื่อมโยงกับกรมสรรพากร ตลอดจนเก็บรักษา
ขอมูลใบกำกับอิเล็กทรอนิกสดว ยมาตรฐานความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศ เพือ่ ชวยลดภาระและเพิม่ เวลาทำธุรกรรมของตนเองได
มากยิง่ ขึน้ โดยขอมูลของระบบจะถูกจัดเก็บบนคลาวด ทีไ่ ดรบั รอง
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (PCI DSS : Payment Card
Industry Data Security Standard), มีฟง กชนั การทำงานถูกตอง
ครบถวนตามระบบของกรมสรรพากรและมาตรฐานสากล สามารถ
เชือ่ มตอกับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ไดงา ย
และใชงานไดจริงกับองคกรขนาดใหญ
และเนื่องจากป 2563 เกิดสถานการณ COVID-19 ทำใหเกิด
มาตรการจำกัดการเขาพืน้ ทีส่ าธารณะ (lock down) ธุรกิจหนาราน
จึงเกิดผลกระทบ ผูป ระกอบการมีการปรับตัวไปเปนการขายออนไลน
มากขึน้ ทำใหกลุม ธุรกิจออนไลน มีการเติบโตมาก จึงทำใหการออก
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกสเปนทีน่ ยิ มมากขึน้ ตลอด
ป 2563 จึงมีลกู คาใชบริการมากขึน้ กวารอยราย เพิม่ ขึน้ เทาตัว นับ
ตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา

2.2 ธุรกิจบริการ

E-Office

ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ที่มีการปรับตัวใชระบบตางๆบนอิ
เล็กทรอกนิกสมากขึน้ บริษทั ไดเล็งเห็นประโยชนดงั กลาวจึงมีบริการ
หลากหลายรูปแบบ เพือ่ ใหทางผูใ ชบริการสามารถปรับตัวสูย คุ ดิจทิ ลั
ไดงายขึ้น ไดแก

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

• Digital Workﬂow

ระบบที่ทำใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ
เปนระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความคลองตัวสำหรับธุรกิจ เชน ลดการ
ใชกระดาษและเพิม่ ความรวดเร็วในการจัดการขอมูล เปลีย่ นเอกสาร
จากกระดาษเปนขอมูล และมีระบบการคนหาทีช่ ว ยใหคน หาขอมูล
สำคัญไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีระบบทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นการลง
นามเอกสารผานจากกระดาษเปนระบบ Digital Signature หรือ
ระบบยืนยันตัวตนและสรางแผนผังองคกรในรูปแบบดิจิทัล โดย
สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการเขาใชงานของระบบตางๆใหเหมาะ
สมกับธุรกิจในแตละรูปแบบได
• E-Meeting (One-Conference)

ระบบ Video Conference ทีท่ ำใหผใู ชบริการเพิม่ ความสะดวก
ในการติดตอสือ่ สาร หรือประชุมระหวางหนวยงาน หรือแผนกตางๆ
ในองคกร เพือ่ ใหธรุ กิจเดินหนาไดอยางตอเนือ่ ง และมีความปลอดภัย
ในการเก็บขอมูล โดยไดมกี ารเก็บบันทึกขอมูลบนคลาวด ทีม่ มี าตรฐาน
สากลรองรับ โดยระบบ One-Conference สามารถรองรับการ
ประชุมแบบทัว่ ไประหวางหนวยงาน และสามารถรองรับการประชุม
ลับทีจ่ ะตองมีการยืนยันตัวตน 2 ขัน้ (Two Factor Authentication)
และพืน้ ทีก่ ารเก็บขอมูลการใหบริการอยูใ นประเทศไทยตามมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.)
• One Box

ระบบทีท่ ำใหองคกรสามารถบริหารจัดการไฟลไดอยางเปนระบบ
และปลอดภัย โดยมีการเก็บขอมูลบนฐานขอมูลในประเทศไทย และ
สามารถแชรขอ มูล (File Sharing) ไดหลายรูปแบบอุปกรณ รวมถึง
สามารถควบคุมและจำกัดสิทธิ์การเขาถึงของแตละไฟลขอมูลเพื่อ
ใหมีความปลอดภัยในการเขาถึงเอกสารไดมากขึ้น
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2) การตลาดและการแขงขัน
การตลาด การแขงขันและผลกระทบจากการแพรระบาด
ของสถานการณ COVID-19 ในป 2564

จากสถานการณการแพรระบาดอยางตอเนื่องของสถานการณ
COVID-19 ตัง้ แตตน ป 2563 จนถึงปจจุบนั สงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะกับการทองเทีย่ วและการสงออก จนกระทบ
เปนวงกวางในหลายอุตสาหกรรม ทำใหภาครัฐตองออกมาตรการ
ป อ งกั น สถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ยงในการแพรระบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 รวมทัง้ ขอความรวมมือหนวยงานเอกชนใหอนุญาตพนักงาน
สามารถทำงานทีบ่ า น ทำใหหนวยธุรกิจในแตละอุตสาหกรรมตางๆ
จำเปนตองปรับตัวในการทำงานเพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินตอไป
ดังนัน้ เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวก
ใหแกธุรกิจในการทำงานแบบออนไลนแทน เชน การทำงานผาน
ระบบคลาวด การจัดเก็บรวบรวมไฟลหรือเอกสารทีส่ ามารถเขาถึง
ขอมูลขององคกรได การประชุมทางไกลผานทางจอภาพ (Video
Conference) การติดตอสือ่ สารผานทางโปรแกรมแชทหรือโทรศัพท
ผานระบบออนไลน (Conference Call) รวมถึงการบริหารจัดการ
โครงการเพือ่ ติดตามการทำงานของพนักงาน เปนสวนหนึง่ ทีท่ ำให
หนวยงานธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญตอเทคโนโลยี ทำใหความ
ตองการใชบริการคลาวดของทุกหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพิม่
สูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากความตองการในการปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
ทำงานแบบวิถปี ฏิบตั ใิ หม (New Normal) โดยคาดวายังคงสงผลขึน้
ตอเนือ่ งเพือ่ ใหองคกรธุรกิจสามารถขับเคลือ่ นไปไดในระยะยาว เพือ่
ลดตนทุนคาใชจา ยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรและ
เพือ่ ความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูล และยังสามารถขยายการ
บริการหรือปรับขนาดที่ตองการไดรวดเร็ว
บริษทั จึงปรับแผนกลยุทธการดำเนินธุรกิจในชวงครึง่ ป 2563 และ
ตอเนือ่ งไปจนถึงป 2564 ใหสอดรับกับสถานการณของโรคระบาด
และการแขงขันทีเ่ กิดขึน้ เปนรูปแบบ Secure Market ซึง่ แบงออก
เปน Secure Product ที่เนนการใหบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. Secure Product : เนนการใหบริการใน Service ทีม
่ ลี กู คา
เขามาใชบริการแลวสามารถตอยอดธุรกิจและตอบสนองตอความ
ตองการเพือ่ ใชงานในสถานการณปจ จุบนั ไดอยางรวดเร็ว บริษทั ฯจึง
ไดแบง Segment ของบริการเพือ่ ใหงา ยตอการขายมากยิง่ ขึน้ เปนการ
สรางโอกาสในการเพิม่ ยอดขาย โดยบริษทั ฯไดมกี ารแบง Segment
เปน 3 บริการ ไดแก บริการ Cloud Service บริการ Container
as a Service และบริการ Platform as a Service
2. Secure Customer : บริษัทไดทำการแบงกลุมลูกคาออก
เปน 3 กลุม ธุรกิจไดแก กลุม Enterprise กลุม SMEs และ กลุม Citizen
ซึ่งจะใหบริการ Platform ที่สามารถเขาไปเชื่อมตอกับลูกคาทั้ง 3
กลุมธุรกิจไดอยางครบวงจร ทำใหสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ
และเปนการเพิ่มฐานลูกคาของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

การตลาดและแนวโนมการแขงขันในป 2565

จากสถานการณ COVID-19 ในปทผี่ า นมา ยังคงเปนปจจัยเรงให
ผูใชบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิตเขาสูสังคมดิจิทัล
มากขึน้ แนวโนมของผูใ ชบริการคลาวดหรือแพลตฟอรม จะเติบโตขึน้
อยางตอเนือ่ ง หากมองอัตราการเติบโตของบริการคลาวด (Cloud)
ในประเทศไทย ซึง่ อางอิงจากรายงานของ IDC APeJ Public Cloud
Services Tracker เมือ่ เทียบประมาณการมูลคาตลาดของ Public
Cloud ในประเทศไทยแบงตามประเภท ระหวางป 2561- ป 2566
พบวามูลคาตลาดของบริการ Public Cloud ในประเทศไทย ป
2561 - 2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 19.40 โดยสวนแบง
การตลาดทีใ่ หญทสี่ ดุ ยังคงเปน Software as a service (SaaS) คิด
เปนสัดสวนรอยละ 50 ของจำนวนรวมทุกประเภท สำหรับประเทศไทย
Platform as a Service (PaaS) สามารถเติบโตไดเร็วที่สุด โดยป
2561 - 2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 32
IDC APeJ Public Cloud Services Tracker, 2020
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นอกจากนีย้ งั พบวาการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) นับเปนตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตโดยรวมของ
อัตราการใชพนื้ ทีค่ วามจุในการจัดเก็บขอมูล ซึง่ คาดวาการเก็บขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) จะเพิม่ ขึน้ เปนประมาณ 403 EB ภายในป 2564
หรือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 8 เทาเมื่อเทียบกับป 2559 โดยขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) เพียงอยางเดียวจะมีสดั สวนประมาณรอยละ
30 ของอัตราการใชพนื้ ทีค่ วามจุในการจัดเก็บขอมูล ภายในป 2564

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

Cisco Global Cloud Index, 2016-2021
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คาดการณวา จะมีการแขงขันทัง้ ในดานเสถียรภาพของระบบ และ
ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยจะพยายามนำบริการเสริม
ตางๆ เขามาเสริม เพือ่ เพิม่ สวนแบงตลาดและปองกันการไหลออก
ของลูกคารายเดิม
กลยุทธที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายได

1. มุง เนนการเปน Trusted Provider ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากล
2. มุงเนนการใหบริการ Cloud Solutions ในกลุมลูกคาธุรกิจ
ที่ตองการใชไอทีเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน เชน
กลุมสถาบันการเงิน กลุมคาปลีก กลุม SMEs เปนตน
3. มุง เนนการใหความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับ Cloud Solutions
ในกลุม นักเรียน นักศึกษา และกลุม บุคคลทีส่ นใจนวัตกรรมใหมๆ
4. มุง เนนการสราง Platform ใหมๆ เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุม ลูกคาทีต่ อ งการลดคาใชจา ยการดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเอง เชน collaboration services, Data
Analytic, IoT, E-Tax Invoice, One Platform, One Portal
5. เปดใหลูกคาไดทดสอบเทคโนโลยีใหมๆ เชน Container, Big
Data & Analytic, IoT, Artiﬁcial Intelligence รวมถึงการ
เชื่อมตอ API ใหสะดวกตอการใชงาน เปนตน
ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย

ลูกคาของบริษัทประกอบดวยหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดย
เนนกลุม ลูกคาทีม่ โี อกาสขยายบริการเพิม่ ขึน้ ในสวน Cloud Solutions
และเสริมดวยบริการ Platform ตางๆ รวมถึงกลุม ลูกคาทีต่ อ งการ
ความคลองตัวในการใชบริการ เพือ่ ตอบสนองการทำธุรกิจของลูกคา

1. ลูกคาองคกรที่ตองการลดตนทุนทางดาน IT Infrastructure
พรอมเพิม่ ประสิทธิภาพ และตองการนวัตกรรมใหม เพือ่ ชวยให
องคกรมีความคลองตัว รวดเร็วและตองการบริการทีไ่ ดมาตรฐาน
2. องคกรทีต่ อ งการบริหารตนทุนใหสมั พันธกบั รายได และใชบริการ
อินเทอรเน็ตหรือ Cloud Solutions โดยเนนบริการทีไ่ ด SLA
นาเชื่อถือ มีเสถียรภาพ และคลองตัว
3. ลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็กทีต่ อ งการใช IT Infrastructure
และหรือ Software as a Service เพือ่ ความคลองตัว นวัตกรรม
และ Time to market
4. ลูกคาองคกรทีต่ อ งการลดตนทุนบุคลากรดาน IT อีกทัง้ ยังชวย
ลดปญหาบุคลากรขาดทักษะ
การจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทมุงเนนทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชวิธีการนำ
เสนอสินคาและบริการไปยังกลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม ผาน
พนักงานขายของบริษทั หนาเว็บไซตของบริษทั และ Thaidotcom
Marketplace ซึง่ บริษทั จะแบงลูกคากลุม เปาหมายแตละกลุม อยาง
ชัดเจน เพื่อใหการนำเสนอสินคาและบริการที่ตอบโจทยและให
ครอบคลุมกับความตองการของลูกคากลุม เปาหมาย เพือ่ ใหมนั่ ใจวา
สินคาและบริการของบริษทั สามารถชวยลูกคากลุม เปาหมายบริหาร
จัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังรวมมือกับพันธมิตรใน
การใหบริการ Cloud Solutions เพื่อขยายฐานลูกคาและบริการ
โดยมุงเนนลูกคาเอกชน และกลุมที่สนใจนวัตกรรม
จํานวนคูแขงขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู
แขงขัน และสถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน

ขอมูลเกี่ยวกับองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท
ปรากฏวามีผใู หบริการทีไ่ ดรบั อนุญาตประกอบกิจการอินเทอรเน็ต
จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เชนเดียวกับบริษทั เปน
จำนวน 222 ราย (ขอมูลจาก รายชือ่ ผูท ไี่ ดรบั ใบอนุญาตอินเทอรเน็ต
แบบที่ 1 จากสำนักงาน กสทช.) โดยบริษัทจัดวาเปนบริษัทขนาด
กลางในกลุม คูแ ขงขัน และบริษทั มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะแขงขันกับ
คูแขงขันได
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3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษทั มีความมุง มัน่ ในการจัดหาอุปกรณทมี่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
และเปนทีย่ อมรับในระดับสากลเพือ่ ใหบริการแกลกู คา โดยในการจัด
ซือ้ อุปกรณตางๆ บริษัทจัดใหมีหนวยงานจัดซื้อที่เปนหนวยงานที่
มีความรูค วามเขาใจในตัวอุปกรณตา งๆ รวมถึงสามารถแนะนำอุปก
รณอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาสำหรับประกอบการใหบริการ
โดยเฉพาะ ทำใหบริษทั ไดเปรียบในเรือ่ งของคุณภาพสินคาทีม่ ตี น ทุน
ตอหนวยดีขึ้น
อยางไรก็ตาม นอกจากขอมูลทีก่ ลาวมาขางตนแลว เพือ่ ใหกระบวนการ
จัดหามีความโปรงใส ตรวจสอบได บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการ
จัดหา 3 แนวทางปฏิบัติ

1. ใชวธิ ตี กลงราคาโดยเทียบราคากลางหรือราคาตามทองตลาด ซึง่
เจาหนาทีจ่ ดั หาพัสดุสามารถจัดหา โดยพิจารณาดานราคา คุณภาพ
ความเหมาะสม และองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
2. ใชวธิ กี ารสอบราคาเปนลายลักษณอกั ษร ซึง่ เจาหนาทีจ่ ดั หาพัสดุ
สามารถจัดหา โดยพิจารณาดานราคา คุณภาพ ความเหมาะสม
และองคประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของได และผูใ ชงานจะตองดำเนินการ
คัดเลือกและใหเหตุผลในการพิจารณา
3. ใชวธิ กี ารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ สามารถกำหนดวิธี
การ และหลักเกณฑในการจัดการใหเหมาะสมกับการจัดหาพัสดุได

4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
1- ทรัพยสินถาวรหลัก สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญ
1.1 ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะสําคัญของทรัพยสน
ิ

ที่ดิน
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร

มูลคาสินทรัพย* (ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

322.65
496.14
3,745.38
30.63

บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : *ราคาทุน
1.2 รายชื่อโดเมน
รายชือ
่ โดเมน (Domain Name)

INET-TH.COM
INET-TH.NET
THAI.COM
THAI.NET
INET.CO.TH
INET.IN.TH
INET-TH.IN.TH
INTER.NET.TH
INTERNETTHAILAND.IN.TH
INTERNET-THAILAND.IN.TH

หนวยงานทีร่ บ
ั จดชือ
่ โดเมน

บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด
บริษัท ดอทอะไร จำกัด

วันทีจ
่ ดชือ
่ โดเมน

6 มิถุนายน 2540
14 มกราคม 2538
25 พฤษภาคม 2538
22 เมษายน 2538
17 มกราคม 2543
2 พฤษภาคม 2544
2 พฤษภาคม 2544
17 มกราคม 2543
2 พฤษภาคม 2545
2 พฤษภาคม 2545

หมายเหตุ : กรณีที่ชื่อโดเมนใดหมดอายุลง บริษัทจะพิจารณาการตออายุตามความเหมาะสม

วันทีห
่ มดอายุ

5 มิถุนายน 2569
13 มกราคม 2569
24 พฤษภาคม 2569
23 เมษายน 2569
16 มกราคม 2569
1 พฤษภาคม 2569
1 พฤษภาคม 2569
16 มกราคม 2569
1 พฤษภาคม 2569
1 พฤษภาคม 2569

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.3 เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ

ชือ
่ เจาของ

บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

เลขทะเบียน
/ประเทศทีจ
่ ดทะเบียน

ระยะเวลาคุม
 ครอง

เครื่องหมายการคา
เครื่องแปลงสัญญาณขอมูลคอมพิวเตอร (โมเด็ม) เครื่องสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส

ค356527/ไทย

22 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2573

เครื่องหมายบริการ
การหักบัญชีการใชบริการหรือการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต การรับชำระเงิน

บ27956/ไทย

ปจจุบนั อยูร ะหวางการพิจารณาตออายุจากนายทะเบียน

ประเภทสินคา/บริการ

18 มี.ค. 2548 - 17 มี.ค. 2558

18 มี.ค. 2548 - 17 มี.ค. 2558

การบริการประสานการรับและสงสินคาบริการจองทีน่ งั่ เพือ่ การเดินทาง, การบริการใหเชาคลังสินคา,
การบริการใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว, การบริการคำนวณคาระวางการขนสงสินคา

บ27957/ไทย

การจัดการดำเนินการประชุมทางวิชาการ, การจัดการและดำเนินการประชุม, การจัดการและดำเนิน
การสัมมนา, การจัดการและดำเนินการอภิปราย, การจัดนิทรรศการทางการบันเทิง, การจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา, การจัดพิมพหนังสือ(สำนักพิมพ), การผลิตเทปภาพยนตรวีดีโอ

บ27958/ไทย

บริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส

บ51920/ไทย

22 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2573

บริการดานเครือขายขอมูล (อินเทอรเน็ต) ใหบริการดานการสื่อสารแบบอินเตอรแอคทีฟมีเดียที่ใช
การตอบโตอยางรวดเร็วระหวางผูใชงานกับตัวคอมพิวเตอรที่ใชระบบ Real Time System

บ51921/ไทย

22 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2573

บริการขอมูลธุรกิจบันเทิง

บ51922/ไทย

22 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2573

ชือ
่ เจาของ

ปจจุบนั อยูร ะหวางการพิจารณาตออายุจากนายทะเบียน

18 มี.ค. 2548 - 17 มี.ค. 2558

ปจจุบนั อยูร ะหวางการพิจารณาตออายุจากนายทะเบียน

บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

เลขทะเบียน
/ประเทศทีจ
่ ดทะเบียน

ระยะเวลาคุม
 ครอง

เครื่องหมายการคา
บัตรบรรจุหมายเลขและตัวอักษรเพื่อใชบริการที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต

ค143114/ไทย

20 ก.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2573

เครื่องหมายบริการ
การหักบัญชีการใชบริการหรือการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต

บ14245/ไทย

20 ก.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2573

การจัดซือ้ และขายสิง่ พิมพผา นอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายเครือ่ งแตงกายผานอินเทอรเน็ต, การ
จัดซื้อและขายพืชและดอกไมผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายของชำรวยและของที่ระลึกผาน
อินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่อง
คอมพิวเตอร, คอมพิวเตอรซอฟตแวรและอุปกรณรอบขางผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายเครือ่ ง
ใชไฟฟาผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่องเขียนและเครื่องใชสำนักงานผานอินเทอรเน็ต,
การจัดซือ้ และขายงานศิลปะและสินคาหัตถกรรมผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายอุปกรณและ
สือ่ บันทึก ภาพ เสียง และขอมูลอิเล็กทรอนิกสผา นอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายยารักษาโรคผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายเครือ่ ง
สำอางผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่องใชในครัวเรือน,ผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและ
ขายอาหารผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายยานพาหนะและอุปกรณประดับยนตผา นอินเทอรเน็ต
, การจัดซือ้ และขายอุปกรณกฬี าและเครือ่ งสันทนาการผานอินเทอรเน็ต, การจัดซือ้ และขายผลิตภัณฑ
สำหรับแมและเด็กผานอินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายอุปกรณกอสรางบานและที่อยูอาศัยผาน
อินเทอรเน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่องดนตรีผานอินเทอรเน็ต

บ48918/ไทย

20 ก.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2573

บริการรับจองชื่อ Domain Name

บ15072/ไทย

20 ก.ย. 2563 - 19 ก.ย. 2573

ประเภทสินคา/บริการ
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สิทธิในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

สิทธิใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
ของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จํากัด

บริษทั ไดรบั อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ใหเปนผูร บั ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบทีห่ นึง่ คือ เปน
ประเภทไมมโี ครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง (เชาใชผา นโครงขาย
โทรคมนาคมของผูใหบริการอื่น) ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
และจะสิน้ สุดการอนุญาตในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ซึง่ สามารถตอ
อายุใบอนุญาตไดคราวละ 5 ป
บริษทั ไดรบั อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ใหเปนผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ไดมมี ติอนุญาตให บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มบริการศูนยขอมูล (Data Center) ภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบทีห่ นึง่ ของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) โดยเงือ่ นไขการอนุญาตดังกลาวไดเพิม่ เติมเปนภาค
ผนวก ก ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ ภาคผนวก ช แนบทาย
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมีผลตัง้ แตวนั ที่ 31 มีนาคม 2558 และจะ
สิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถตออายุใบ
อนุญาตไดคราวละ 5 ป
นอกจากนี้ บริษทั ไดรบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ใหเปนผูร บั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใตกำกับประเภท
การใหบริการการรับชำระเงินดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส – การ
ใหบริการสนับสนุนบริการแกผรู บั บัตร โดยใบอนุญาตมีผลตัง้ แตวนั
ที่ 14 กันยายน 2561 เปนตนไป

บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด เปนบริษทั ยอยของบริษทั
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ต โดยไดรบั อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ใหเปนผูร บั ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบทีห่ นึง่
คือ เปนประเภทไมมโี ครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง (เชาใชผา น
โครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการอื่นๆ) ไดรับใบอนุญาตตั้งแต
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ปจจุบันไดรับการตออายุจนถึงวันที่ 15
กุมภาพันธ 2567 ซึ่งสามารถตออายุใบอนุญาตไดคราวละ 5 ป
2- นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย

บริษทั มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยเพือ่ ดำเนินการใหบริการ
อินเทอรเน็ต สำหรับลูกคาขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งบริการอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งแกผใู ชบริการ ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังไดสง ตัวแทนเขาดำรงตำแหนง
กรรมการในบริษัทยอย
2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทรวมเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา
แพลตฟอรมตางๆ ทีเ่ ปนบริการ ซึง่ แตละบริษทั รวมจะมีความชำนาญ
เฉพาะทางแตยงั คงเจตนารมณทจี่ ะพัฒนาบริการตางๆ ใหอยูใ นทิศทาง
เดียวกันกับของบริษัท
ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังไดสง ตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั รวม
ราคาประเมินทรัพยสิน หากมีการไดมาหรือจำหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยหรือมีการตีราคาทรัพยสินใหม
ไมมี

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(1) นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม

บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซี
ทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผูท ตี่ อ งการนำไอซีทมี าเปนเครือ่ งมือ
เพือ่ เสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษทั
ครอบคลุมตัง้ แตบริการคลาวดและดิจทิ ลั เซอรวสิ การเชือ่ มตอเครือขาย
อินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ การใหบริการศูนยขอ มูลพรอมอุปกรณตา งๆ
สำหรับผูที่ตองการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ

ในสวนของการลงทุนเพือ่ ถือหุน ของบริษทั อืน่ ๆ นัน้ บริษทั จะพิจารณา
ศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนรวมกัน โดยพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันหรือเอือ้ ประโยชนตอ กัน โดยสามารถนำธุรกิจ
นัน้ ๆ มารวมเปน Platform เดียวกัน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของบริการคลาวดและดิจทิ ลั เซอรวสิ ใหครบวงจร ทำใหสามารถตอบ
โจทยในการเปนเครือ่ งมือเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจสำหรับองคกรธุรกิจไดดียิ่งขึ้น

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(2) แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุนในบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีสัดสวนของสิทธิออกเสียงเปนไปตามสัดสวนการถือหุน ไดดังนี้

บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

99.99%

99.99%

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท

99.99%

กลุมบริษัทที่ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

บจก. ไทยดอทคอม

1.3.2 ขอมูลบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เริม่ ประกอบธุรกิจเปนผูใ หบริการเชือ่ มตอโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารครบวงจร เมือ่ ป 2538 ตอมาในป 2544 บริษทั ไดแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยเขาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา
ในป 2548 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจใหบริการกิจการโทรคมนาคมและ
ใหบริการที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดเขารวมถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และในป 2563 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไอเน็ต รีท
แมเนจเมนท จำกัด ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเปนผูจ ดั การกองทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยบริษทั ไดเขารวมถือหุน ในสัดสวน
รอยละ 99.99 และไดขยายธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันบริษัทมีการแบงการดำเนินงานของบริษัทในกลุม ดังนี้

32

33

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทธุรกิจ

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น ไอที
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222

ใหบริการกิจการโทรคมนาคม
และใหบริการที่เกี่ยวของ

2. บจก. ไทย ดอท คอม
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 12
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
 สามัญ
ทีจ่ ำหนายไดแลว (หุน
 )

100,000,000

94,960,000

10,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

10,000,000

5,000,000

100,000

3. บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 24
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 02-257-7000
โทรสาร 02-257-1379

เปนผูจัดการกองทรัสต เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย

10,000,000

10,000,000

100,000

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

ใหบริการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบ
ใหคำปรึกษาและใหบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000,000

5,000,000

2,000,000

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

2,000,000

500,000

20,000

7. บจก. ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับ
การผาตัดศัลยกรรมทางชองปาก

1,000,000

500,000

10,000

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

10,000

9. บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-1379

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

10,000

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

10,000,000

2,500,000

1,000,000

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

99.99

99.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

99.99

29.99

(ถือหุนโดย บจก.
แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ )

15

(ถือหุนโดย บจก.
ไทย ดอท คอม)

5,000,000

2,750,000

500,000

25

(ถือหุนโดย บจก.
แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ )

15

(ถือหุนโดย บจก.
ไทย ดอท คอม)

35.98

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.97

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

42.74

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

29.97

(ถือหุนโดย บจก. แมน
ดาลา คอมมูนิเคชั่น)

34.99

(ถือหุนโดย บจก. แมน
ดาลา คอมมูนิเคชั่น)

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
 สามัญ
ทีจ่ ำหนายไดแลว (หุน
 )

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

13. บจก. วัน อีเมล
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

14. บจก. วัน จีโอ เซอรเวย
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

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

ใหบริการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบ
ใหคำปรึกษาและใหบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,000,000

250,000

100,000

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

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

17. บจก. วัน ดีซี
1788 อาคารสิงห คอมเพล็กซ ชั้นที่ 20
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

18. บจก. เซอรวิส วัน โซลูชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

19. บจก. แอตเซ็ทเทอรา
คอรปอเรชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน
(Cloud)

1,000,000

250,000

100,000

20. บจก. เอทรอน อินโนเวชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชัน้ 16
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการพรอมจำหนายอุปกรณ เครื่อง
บินไรคนขับที่ควบคุมดวยวิทยุทางไกล
(Unmanned Aerial Vehicle)

1,000,000

250,000

100,000

21. บจก. วัน ออเทน
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชัน้ 16
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการ พรอมใหคำปรึกษาการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Digital Certiﬁcate)

1,000,000

250,000

100,000

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

24.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

29.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

30

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

24.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

18.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

29.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

47.49

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

34

35

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
 สามัญ
ทีจ่ ำหนายไดแลว (หุน
 )

22. บจก. วันสเปซ คอรปอเรชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบการจัดเก็บขอมูลที่
สามารถเขาถึงขอมูลเดียวกัน แบบไม
ผานตัวกลาง (Blockchain)

1,000,000

250,000

100,000

23. บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิ่ง
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice)

2,000,000

500,000

200,000

24. บจก. วอกซี่ ดอท เอไอ
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบ AI System เพื่อชวย
ในการรักษาทางทันตกรรม

1,000,000

250,000

100,000

25. บจก. วัน สมารท แอคเซส1
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบการแสดงขอมูลระหวาง
ผูใชบริการและเปาหมายผานอุปกรณสง
สัญญาณบลูทูธ

1,000,000

250,000

100,000

26. บจก. แมเนจ เอไอ โซลูชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยระบบคอมพิวเตอร
เพื่อชวยในการบริหารจัดการองคกร

1,000,000

250,000

100,000

27. บจก. วัน เซ็นทริค
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบการสนทนาเพื่อการ
สื่อสารบนระบบเครือขาย

1,000,000

250,000

100,000

28. บจก. ดาตา เน็กซ
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบการทดสอบและประเมิน
ผลขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

29. บจก. อะกรินโน เทค
แอนด เซอรวิสเซส
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการระบบในการบริหารจัดการ
และใหคำปรึกษาทางดานการเกษตร
ครบวงจร

1,000,000

250,000

100,000

30. บจก. ออลเดมิคส
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร ให
บริการระบบการเรียนรูออนไลนและ
ระบบการทดสอบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1,000,000

250,000

100,000

31. บจก. บลิชเทค
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการการขายเวลาและพื้นที่สำหรับ
การโฆษณาเพื่อใชสื่อโฆษณาประเภท
อื่นๆ อยางหลากหลาย

1,000,000

250,000

100,000

32. บจก. แชท มี
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร
อัตโนมัติผานระบบอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

100,000

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

34.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

29.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

43.88

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

29.99

(ถือหุนโดย บจก. แมน
ดาลา คอมมูนิเคชั่น)

15

(ถือหุนโดย บจก. ไทย
ดอท คอม)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

47.49

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

24.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

37.49

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

47.49

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ชำระแลว (บาท)

จำนวนหุน
 สามัญ
ทีจ่ ำหนายไดแลว (หุน
 )

33. บจก. คอมไพลแอนซ คอนซัลติง
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการใหคำปรึกษา จัดอบรม

1,000,000

250,000

100,000

34. บจก. ดิจิตอล เฮลท
อินฟอรเมติคส
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการใหคำปรึกษา การออกแบบ
และวางแผนภาพรวมในดานระบบ
บริหารจัดการคลีนิคครบวงจร

1,000,000

250,000

100,000

35. บจก. ไอมารทเทคโนโลยี
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการใหคำปรึกษา การออกแบบ
และวางแผนภาพรวมในดานระบบ
บริหารจัดการสำหรับผูประกอบการ
รานคา

1,000,000

250,000

100,000

36. บจก. เน็กซ เจน ชอป
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการประกอบกิจการคาซอฟตแวร
สำเร็จรูป

1,000,000

250,000

100,000

37. บจก. มาย แพลตฟอรม
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
บริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย

1,000,000

250,000

100,000

38. บจก. วัน มารเก็ตติ้ง
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการใหคำปรึกษา แนะแนวและ
ชวยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนกลยุทธและแผนองคกร
การจัดการดานการตลาด

1,000,000

250,000

100,000

39. บจก. ซอฟตเวย คอนซัลติง
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร บริการ
ใหคำปรึกษาและใหบริการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรเสมือน

1,000,000

250,000

100,000

40. บจก. โมบิลิสต เทค
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร
บริการใหคำปรึกษาและใหบริการ
ในดานอุตสาหกรรมโลจิสติกสและงาน
ดานสารสนเทศตางๆ

1,000,000

250,000

100,000

41. บจก. พิกซาเมด
141 หอง INC2D-311 ชั้น 3
อาคารกลุมนวัตกรรม 2 ทาวเวอร D
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย หมูที่ 9
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2028-9439

ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร บริการ
ใหคำปรึกษาและใหบริการในดานการ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณในทางการ
แพทย (ยกเวนทางทันตกรรม)

5,000,000

5,000,000

50,000

หมายเหตุ :
1 เดิมชือ่ บริษทั ปาเชติ จำกัด เปลีย่ นชือ่ เปน บริษทั วัน สมารท แอคเซส จำกัด มีผลตัง้ แตวนั ที่ 27 มกราคม 2564 เปนตนไป

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

48.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

39.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

44.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

49.99

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

30.00

(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)
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1.3.3 ผูถือหุน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จำกัด มีหนุ ของบริษทั เปนหลักทรัพยอา งอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน
ที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 41,531,601 หุน หรือคิดเปนรอยละ 8.31 ของ
หุน ชำระแลว โดยผูล งทุนทีถ่ อื NVDR สามารถรับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Beneﬁt) ไดเสมือนลงทุนในหุน ของบริษทั จดทะเบียน
ทุกประการไมวา จะเปนเงินปนผล สิทธิในการจองซือ้ หุน เพิม่ ทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน สามัญ (Warrant) แตไมมสี ทิ ธิในการ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยอางอิงจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม ถึงแมวาวัตถุประสงคหลักของ NVDR คือเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุน
ชาวตางประเทศแตนักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ไดเชนกัน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญจํานวน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
นายวิบูลย ศิริกิจพาณิชยกุล
นางพัชรา นิธิวาสิน
นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์
นายนันทชัย กัมทรทิพย
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายสมชาย วงษเมตตา

124,504,000
120,496,000
41,531,601
21,650,000
7,814,600
6,406,700
6,100,000
5,240,000
4,700,000
4,255,000

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

24.90
24.10
8.31
4.33
1.56
1.29
1.22
1.05
0.94
0.85

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

1.4

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,041,575 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 500,041,575 หุน มูลคาหุนที่
ตราหุน ไว หุน ละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแลว 500,041,575 บาท ประกอบดวยหุน สามัญจำนวน 500,041,575 หุน มูลคาหุน ทีต่ ราไว
หุนละ 1 บาท

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

1.5

การออกหลักทรัพยอื่น
ปจจุบนั บริษทั มีหนุ กูส กุลเงินบาท เปนหุน กู (Non-Rate) ประเภทไมมหี ลักประกัน และมีผแู ทนผูถ อื หุน กู เสนอขายแกนกั ลงทุนสถาบัน
และผูลงทุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุนกูที่ยังไมครบกำหนดไถถอน จำนวน 950,000,000 บาท 4 รายการ ดังนี้
หุนกูครั้งที่

วงเงิน (ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ยตอป

1/2564
2/2564
1/2564
2/2564

120
30
300
500

4.00%
4.00%
5.00%
4.90%

งวดการจายดอกเบี้ย

อายุ (ป)

วันออกหุนกู

วันครบกำหนดไถถอน 270 วัน 13 เม.ย. 64
วันครบกำหนดไถถอน 270 วัน
25 มิ.ย. 64
ไตรมาสละ 1 ครัง้
2 ป
9 ก.ย. 64
ไตรมาสละ 1 ครัง้
2 ป 6 เดือน 9 พ.ย. 64

วันไถถอน

7 ก.พ. 65
22 มี.ค. 65
9 ก.ย. 66
9 พ.ค. 67

1.6

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทั มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตำ่ กวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษทั หลังหักภาษีหากไมมเี หตุจำเปนอืน่ ใด โดยขึน้ อยู
กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั และบริษทั ยอย และการจายเงินปนผลนัน้ ไมมผี ลกระทบตอการดำเนินงาน
ปกติของบริษัท
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจำป 2564 ไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายจายเงินปนผลของบริษัท โดยจะนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทตอไป
ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัท

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

2564

2563

2562

0.042
21.00
30

งดจายเงินปนผล

งดจายเงินปนผล

38

39
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษทั ตระหนักดีวา การบริหารความเสีย่ งเปนสวนสำคัญในการสนับสนุนใหบริษทั ดำเนินธุรกิจได
ตามกลยุทธทกี่ ำหนดไวและเปนพืน้ ฐานสำคัญทีช่ ว ยใหบริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงคอยางยัง่ ยืน
เนือ่ งจากบริษทั จะตองเผชิญกับความเสีย่ งตางๆ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล จะตองไดรบั การสนับสนุนจากคณะกรรมการ ผูบ ริหารและ
พนักงานทุกระดับจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งและสนับสนุนใหกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทอยูในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการระบุความเสี่ยง
ประเมินปจจัยความเสีย่ งภายในและภายนอก ทัง้ ทีเ่ ปนความเสีย่ งทัว่ ไปและความเสีย่ งเฉพาะกิจการ
กำหนดมาตรการตอบสนองกับความเสีย่ ง และติดตามอยางเหมาะสม ซึง่ การดำเนินการดังกลาวเปน
ไปตามหลักการบริหารความเสีย่ งแบบองครวม (Enterprise Risk Management) ครอบคลุมความ
เสี่ยงในทุกมิติและประเด็นสำคัญขององคกรไดอยางครบถวน

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยง

2.1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุงหวังจะใหผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักวาการ
บริหารความเสีย่ งเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร ควรทีจ่ ะไดรบั
ความใสใจตลอดเวลา ไมเลือกปฏิบัติเปนครั้งคราว เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว จึงไดจัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงเพื่อใหผู
บริหารและเจาหนาที่ทุกคนเขาใจความเสี่ยงที่สำคัญ การจัดการ
ความเสี่ยง และกลไกในการตรวจตราความเสี่ยงนั้นๆ
การบริหารความเสี่ยงที่ไดผล จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
กรรมการและผูบ ริหาร เพือ่ ใหมกี ารนำการบริหารความเสีย่ งเขาใชงาน
ทัว่ ทัง้ องคกร มีการนำการบริหารความเสีย่ งเขาใชงานในทุกขัน้ ตอน
ของการดำเนินงาน รวมทัง้ เตรียมรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้
และมีการสือ่ สารขอมูลทัง้ หมดใหผบู ริหารและเจาหนาทีไ่ ดรบั ทราบ
เพื่อจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ทัง้ นี้ บริษทั มีจดุ มุง หมายใหผบู ริหารและพนักงานในองคกรทุกคน
มีพฒ
ั นาการดานการบริหารความเสีย่ งและเนนการสรางความตระหนัก
ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องคกรตลอดจนเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทดวย

การบริหารความเสีย่ งจะถูกเชือ่ มโยงเขากับการจัดทำแผนธุรกิจ
ประจำปของบริษัท โดยกลยุทธและการดำเนินตางๆ จะตองผาน
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใหมนั่ ใจวาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และผลกระทบกับบริษทั นัน้ ไดถกู บริหารจัดการตามกระบวนที่
กำหนด โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้
1. การกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
2. การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การจัดการความเสี่ยง
5. การติดตามผลและการรายงาน

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั ดำเนินธุรกิจใหบริการโครงสรางพืน้ ฐานดานไอทีแบบครบ
วงจร ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ รวมถึงใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ระบบ
โครงขาย เพือ่ ตอบสนองความตองการทางธุรกิจของลูกคาทุกระดับ
และสรางความพึงพอใจอยางตอเนือ่ ง สำหรับลูกคาทีต่ อ งการบริการ
ที่มีเสถียรภาพไดมาตรฐานมีความยืดหยุนในราคาเหมาะสม ซึ่งมี
ความเสีย่ งตางๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ความเสี่ยงสำคัญในปจจุบันของบริษัทไดแสดงรายละเอียด
ตามทีป่ รากฏดานลาง แตนอกเหนือจากความเสีย่ งทีป่ รากฏในรายงาน
ฉบับนีแ้ ลว อาจมีความเสีย่ งอืน่ ๆ ซึง่ บริษทั ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสีย่ งทีบ่ ริษทั พิจารณาในขณะนีว้ า ไมเปนสาระสำคัญ
แตอาจเปนความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได
2.2.1 ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทหรือกลุมบริษัท

2.2.1.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
เดิมบริษัททำธุรกิจใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนหลัก แตเนือ่ งจากพฤติกรรมของลูกคา มีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม ลูกคามีความสนใจบริการทีพ่ รอมใชงาน บริษทั จึงปรับ
แผนกลยุทธเนนการพัฒนาบริการรูปแบบ Platform พรอมใชเพือ่
สรางความเติบโตและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันให
กับบริษัท จากแนวโนมของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทำใหบริษทั เห็นโอกาสในการลงทุนเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ พัฒนาการให
บริการ Platform เพิม่ มากขึน้ เชน บริการใบกำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส
บริการระบบบริหารจัดการเอกสารดิจทิ ลั เปนตน โดยบริษทั คาดหวัง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและการเสริมความแข็งแกรงของธุรกิจ
ประกอบกับสถานการณ COVID-19 กระแสการทำงาน Work from
home มีมากขึ้น เนนมาตรการการเวนระยะหางในสังคม (Social
Distancing) บริการ Platform จึงมีอทิ ธิพลกับการใชชวี ติ ในปจจุบนั
เชน การลงเวลาเขาออกงาน การเช็คอินในพืน้ ทีต่ า งๆ เปนตน การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไมวาจะเปนพฤติกรรมของลูกคา เทคโนโลยี
สภาพเศรษฐกิจ โรคระบาด รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย อาจจะทำใหบริษทั มีความเสีย่ งในเรือ่ งของรายได หรือกำไร
ไมเปนไปตามเปาหมาย
อยางไรก็ตาม การตัดสินใจในการลงทุนในแตละธุรกิจตองผานขัน้
ตอนการกลั่นกรองดานตางๆ อยางรอบคอบ เชน พิจารณาตลาด
รูปแบบของบริการใหม ความสามารถในการแขงขัน รวมถึงความคุม
คาในการลงทุน ซึง่ จะตองผานการอนุมตั ติ ามอำนาจดำเนินการของ
บริษทั ทีก่ ำหนดไว นอกจากนีบ้ ริษทั ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน
ใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจอยูต ลอดเวลา มีการพัฒนาบุคลากร
โดยการสรางทักษะขึน้ มาใหมทจี่ ำเปนตอการทำงาน (Reskill) และ

การพัฒนาเพือ่ ยกระดับทักษะ (Up Skill) อยางตอเนือ่ ง เพือ่ รองรับ
การขยายธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.1.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
บริษทั อยูใ นชวงการขยายธุรกิจ และหาโอกาสทางธุรกิจใหมบริษทั
จึงจำเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนบางสวนมาจากการกูยืมสถาบัน
การเงิน ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ อาจมีความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ผนวกกับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อพรอมตอบรับความ
ตองการดานบริการตางๆ อยางรวดเร็ว การบริหารสภาพคลอง จึงเปน
เรื่องสำคัญที่บริษัทตระหนัก และติดตามอยางใกลชิดและจาก
สถานการณ COVID-19 สงผลตอธุรกิจผูใ ชบริการของบริษทั กระทบ
ตอระยะเวลาในการเก็บหนี้นานขึ้น และรายไดที่ประมาณการไว
ไมเปนไปตามแผน
อยางไรก็ตาม บริษทั มีการบริหารจัดการสภาพคลองอยางเขมงวด
เชน การลดตนทุนอยางเปนระบบ ลดคาใชจายในสวนที่ไมกอให
เกิดรายได เจรจาตอรองกับคูค า เพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการสภาพ
คลองได โดยทีบ่ ริษทั ไมเสียหาย ดังนัน้ หากมีสญ
ั ญาณ ความผันผวน
ของกระแสเงินสด หรือ มีโอกาสสรางมูลคาเพิม่ ลดคาใชจา ย อยาง
มีนยั สำคัญ บริษทั มีแผนการและเครือ่ งมือทางการเงินในการบริหาร
จัดการไดอยางทันทวงที
2.2.1.3 ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operations Risk)
บริษทั เปนผูใ หบริการโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนหลัก มีการเพิม่ ความมัน่ ใจใหลกู คาในการนำระบบงานทีส่ ำคัญ
มาทำงานบนบริการของบริษทั ไดอยางปลอดภัยนัน้ เปนสิง่ ทีจ่ ำเปน
อยางยิง่ บริษทั ไดออกแบบระบบโครงขายโทรคมนาคมใหมโี ครงขาย
หลัก และโครงขายสำรองในจุดหลักของโครงขายที่สำคัญ มีระบบ
Network Monitoring ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โครงขายและการแจงเตือนหากเกิดเหตุการณสดุ วิสยั ขึน้ บริษทั ได
วางระบบเครือขาย โดยวางเสนทางหลักและวางเสนทางสำรอง เพือ่
รองรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงพัฒนาบุคลากรใน
ทักษะความชำนาญตอระบบเทคโนโลยี Software-Deﬁned
Network (SDN) เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผิดพลาด ความซ้ำซอน
ในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาเครือ่ งตางๆใหระบบเปนอัตโนมัตมิ ากขึน้
เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
นอกจากนีใ้ หชว งสถานการณ COVID-19 บริษัทไดเตรียมความ
พรอม รองรับกับการใหบริการลูกคาและเตรียมความพรอมสำหรับ
บุคลากร เพื่อรองรับกับการใหบริการในชวงสถานการณดังกลาว
ทั้งนี้บริษัทไดจัดตั้ง Security Operation Center (SOC) เพื่อ
เฝาระวังการโจมตีทางเครือขายสำหรับระบบของบริษทั และลูกคา
อยางใกลชดิ ตลอด 24 ชม. เพือ่ การตรวจสอบสภาพของระบบและ
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แกไขปญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดอยางทันทวงที สามารถใหบริการได
อยางตอเนือ่ ง ถึงแมจะเกิดสถานการณฉกุ เฉิน ตลอดจนการเตรียมพรอม
สูมาตรฐานใหมดานเทคโนโลยี เพื่อตอบรับการขยายตัวของธุรกิจ
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.1.4 ความเสี่ยงดานกฎหมายและเกณฑทางการ
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของกับธุรกิจ
โทรคมนาคม ซึง่ ในปจจุบนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูภ าย
ใตการกำกับดูแลขององคกรอิสระที่ทำหนาที่กำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ทีเ่ ปนองคกรอิสระที่
ทำหนาที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ซึ่งหากมี
การประกาศนโยบายหรือมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบตางๆ โดย
กสทช. อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษทั ไดใหความสำคัญกับการศึกษาขอกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
อยางละเอียดกอนการตัดสินใจดำเนินการใดๆ รวมถึงการติดตาม
สถานการณความเคลือ่ นไหวในประเด็นตางๆ เหลานีอ้ ยางใกลชดิ ตลอด
เวลา เพือ่ ใหสามารถกำหนดแผนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายไดอยาง
เหมาะสมหากมีการเปลีย่ นแปลงในขอกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
2.2.1.5 ความเสี่ยงดานชื่อเสียง (Reputation Risk)
แมความเสี่ยงดานชื่อเสียง ไมอาจระบุหรือประเมินเปนปริมาณ
ความเสียหายทางการเงินไดอยางชัดเจน แตเปนสิง่ ทีก่ ระทบความ
นาเชือ่ ถือตอสาธารณชน โดยอาจเกิดจากการละเลยตอการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ตอจรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือ
ความบกพรองในการใหบริการทีไ่ มเปนไปตามมาตรฐานทีไ่ ดตกลง
ไวกบั คูค า หรือลูกคา บริษทั ไดใหความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ
และชื่อเสียง โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่
ดี คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และเรงดำเนินการหา
แนวทางจัดการตอภาพลักษณ ชือ่ เสียงดานลบทันที (ถามี) นอกจาก
นี้ ทุกหนวยงานมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ติดตามประเด็นผลกระทบ
ตอชื่อเสียงและรายงานตอฝายบริหารรับทราบ
2.2.1.6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่ งจากเทคโนโลยีไดมคี วามเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการ
ทำธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ปนผูใ หบริการ โครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเปลีย่ นแปลงนีอ้ าจสงผลกระทบตอทิศทางของบริษทั
ซึง่ บริษทั ตองดำรงความเปนผูน ำดานเทคโนโลยี เพือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของตลาดทีเ่ กีย่ วกับ
แนวโนมทางเทคโนโลยี ซึง่ อาจจะกระทบบริษทั จึงตองกำหนดวิสยั ทัศน
พันธกิจใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบนั และในอนาคต รวมถึง

กำหนดเปาหมายดำเนินธุรกิจ เตรียมความพรอมโดยเฉพาะดาน
บุคลากรใหมีความพรอมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ
อยางไรก็ตาม บริษทั ไดจดั ใหมกี ารพัฒนาพนักงานอยางตอเนือ่ ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ทัง้ นี้ บริษทั ไดจดั ทำหลักสูตร
การพัฒนาความรูพ นักงานทัง้ Reskill และ Upskill มีการติดตามผล
และวิเคราะหผลการพัฒนาความรู เพือ่ นำมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีจนสามารถเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันและตอยอดธุรกิจได
2.2.1.7 ความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอรและขอมูลสวนบุคคล
ดวยความซับซอนและความเชือ่ มโยงของโครงสรางพืน้ ฐานหลักของ
บริษทั บริษทั จึงใหความสำคัญอยางยิง่ ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภัยคุกคามทางไซเบอรเพือ่ เสถียรภาพและความปลอดภัยของ
ระบบและการดำเนินงาน รวมถึงขอมูลของลูกคาจำนวนมหาศาล
ไดถกู สราง จัดเก็บ และแบงปนอยางรวดเร็วทัง้ ในรูปแบบทีม่ โี ครงสราง
ชัดเจนและไมมโี ครงสราง สงผลใหเกิดความเสีย่ งในการแพรกระจาย
ของขอมูลและตองเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอรที่เพิ่มมากขึ้น
บริษทั ไดแตงตัง้ คณะทำงานเพือ่ ดำเนินการโครงการคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย มีกำหนดนโยบาย ติดตาม
ตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการตางๆ ใหเทาทันตอการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ยังมุง มัน่ ปรับปรุงเสถียรภาพของเทคโนโลยีเพือ่
ใหสามารถรับมือกับภัยคุกคามตางๆ และใหบริการลูกคาไดอยางตอ
เนือ่ ง โดยไดกำหนดมาตรฐานขัน้ ต่ำในการเตรียมตัวและการปรับตัว
ตอการเปลีย่ นแปลงทางดานไอที (IT Resilience Minimum Standard)
ขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาระบบไอทีของบริษัทจะไมหยุดชะงัก
นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาโครงสรางการกำกับดูแลขอมูลอยาง
เหมาะสมภายใตพนื้ ฐานหลักการกำกับดูแล ซึง่ ควบคุมโดยโครงสราง
องคกรที่มีการจัดสรรหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน และอยู
ภายใตการดูแลของผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั อยางสม่ำเสมอ การ
กำกับดูแลขอมูลยังเปนองคประกอบสำคัญในการสรางความปลอดภัย
ควบคูก บั การสรางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือ่ ตรวจจับ สืบสวน
บริหาร และยับยั้งภัยคุกคามความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ
กิจกรรมทีน่ า สงสัย โดยมาตรการเหลานีส้ รางความเชือ่ มัน่ ไดวา บริษทั
มีความพรอมสำหรับการรับมือกับเรื่องดังกลาว
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2.2.1.8 ความเสี่ยงจากผูถือหุนรายใหญที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจที่แขงขันกันเอง
บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบ
ธุรกิจโทรคมนาคมเชนเดียวกันกับบริษทั ถือหุน บริษทั ในสัดสวนรอยละ 24.10 ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแลว โดยทางบริษทั โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ไดสง ตัว
แทนมาเปนกรรมการและเปนกรรมการผูม อี ำนาจลงนามผูกผันบริษทั อยางไรก็ตาม บริษทั
ไดดำเนินการปองกันโดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลทีด่ ี (Code of Conduct) เกีย่ วกับ
การรักษาความลับและขอมูลภายในบริษทั และการกำหนดใหกรรมการผูม สี ว นไดเสียไมมี
สิทธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งทีม่ สี ว นไดเสียดังกลาวไวในระเบียบของบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษทั ไดลงนามรับทราบขอกำหนดตามระเบียบดังกลาวแลว ซึง่ กรรมการทุกทานไดรบั การ
แตงตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และไดชแี้ จงใหผถู อื หุน ทราบถึงความขัดแยงทางผลประโยชน
กอนเขารับตำแหนงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ไดมคี วามรวมมือทาง
ธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการใหบริการลูกคารวมกัน เพือ่ เปนมาตรการปองกันความเสีย่ ง
ในสวนนี้อีกทางหนึ่ง
2.2.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

2.2.2.1 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุน
ของผูถือหลักทรัพย
บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ 2 ราย คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (“สวทช.”) และ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) จึงอาจทำให
ผูถ อื หุน รายใหญดงั กลาวสามารถใชสทิ ธิคดั คานหรือไมอนุมตั กิ ารลงมติในการประชุมผูถ อื
หุน ในเรือ่ งตางๆ ทีข่ อ บังคับบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกำหนดใหตอ งไดรบั คะแนนเสียง
ไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลง
คะแนนได ดังนั้นหากมีวาระใดที่ตองรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ดังกลาว บริษทั อาจไมสามารถควบคุมสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกับบริษัทได
อยางไรก็ตาม หากเปนการอนุมัติรายการที่กอใหเกิดประโยชนในการดำเนินธุรกิจของ
บริษทั นัน้ ๆ บริษทั เชือ่ มัน่ วาจะไดรบั คะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการหรือผูถ อื หุน รายอืน่ ๆ
ในการอนุมตั วิ าระดังกลาวในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน นอกจากนี้ บริษทั มีการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของบริษัท เชน การติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและแผนงานที่สำคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่มีความถูกตองและครบถวน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษท
ั มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษท
ั ไปสูก
 ารพัฒนาอยางยัง
่ ยืนตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goals 2030 : SGD2030) รวมถึงกรอบหรือมาตรฐานระดับสากลทีเ่ กีย
่ วของ เพือ
่ ใช
ในการดําเนินธุรกิจอยางมัน
่ คงและยัง
่ ยืน และเนนการนําองคความรูด
 า นความยัง
่ ยืน
มาบูรณาการใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร จึงกําหนดใหการดําเนินธุรกิจตางๆ
ของบริษัทและบริษัทในเครือครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม
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3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษทั ไดทบทวนนโยบาย แผนพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืนทีส่ อดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนขององคการสหประชาชาติ โดยนำมาปรับใชกบั การดำเนินงานบริษทั ครอบคลุมใน
มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ดังนี้

เศรษฐกิ จ
• ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือใหเติบโตอยางยั่งยืน
• บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลที่ดี
• มุง สรางคุณคาใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกฝายทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจ

สิ่ ง แวดล อ ม
• ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
• ปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

สั ง คม
• สงเสริมพนักงานใหมีความเปนอยูที่ดีไดรับโอกาสในการพัฒนา
และมีความกาวหนาในการทำงาน
• สนับสนุนการพัฒนาการอยางยั่งยืนของชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่
ที่บริษัทและบริษัทในเครือเขาไปประกอบกิจการ
• สนับสนุนโอกาสอยางเทาเทียมแกสตรี ในการพิจารณาสรรหาบุคคล
เปนกรรมการ ซึง่ บริษทั มีจำนวนกรรมการสตรีไมนอ ยกวารอยละ 30
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

บริษทั ไดใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ตัง้ แตสงั คม ผูถ อื หุน ลูกคา คูค า เจาหนี้
คูแ ขงทางธุรกิจ และพนักงาน เปนตน ดังนัน้ การดำเนินการธุรกิจทีด่ ี ในหวงโซธรุ กิจ จะเปนกรอบสำคัญทีจ่ ะผลักดันใหการจัดการผลกระทบ
ตอผูม สี ว นไดเสียในหวงโซคณ
ุ คาของธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียเปนลายลักษณอกั ษร โดย
ครอบคลุมถึงเรือ่ งตางๆ อาทิเชน นโยบายเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจรรยาบรรณพนักงาน นโยบาย
เกี่ยวกับผลประโยชนขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและ
การเงิน นโยบายเกีย่ วกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบบริษทั วาดวยการรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษทั นโยบาย
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน นโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทำผิด
หรือการทุจริต นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เปนตน ซึง่ กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ
อยางเครงครัดมาโดยตลอด

3.3 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอมและสังคม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบต
ั ด
ิ า นสิง
่ แวดลอมและสังคม

3.3.2 ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสังคม

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม ชุมชม
และสิง่ แวดลอมในคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยการดำเนิน
ธุรกิจดานไอซีทซี งึ่ ไมไดสรางผลกระทบโดยตรงตอสิง่ แวดลอมมากนัก
แตอยางไรก็ตามบริษทั ถือวาการบรรเทาผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
เปนเปาหมายในการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเพือ่ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีความรับผิดชอบ
การดำเนินธุรกิจของบริษทั มุง เนนความสำเร็จอยางยัง่ ยืน มีเปาหมาย
ในการเปนผูน ำการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
มุง มัน่ ทีจ่ ะเผยแพรความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ ใหเกิดขึน้ ในประเทศไทยเพือ่ นำมาพัฒนาธุรกิจและ
สังคมตลอดมา และไดรว มแบงปนความรูแ ละประสบการณใหกบั สถาบัน
การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการทำงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ใหความรูค วาม
เขาใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนา
องคกรของแตละองคกร โดยบริษทั ไดวางแนวทางความรับผิดชอบตอ
สังคมดานการศึกษา ซึง่ เปนความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชัน้ นำของแตละภูมภิ าคตามแผนยุทธศาสตร 20 ป ในการพัฒนาหัวเมือง
เศรษฐกิจทีส่ ำคัญของแตละภูมภิ าค และอยูบ นพืน้ ฐานหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ การใหความรูท ที่ นั
ตอยุคไทยแลนด 4.0 เพือ่ ทำใหมที กั ษะและความรูท สี่ ามารถนำมาประกอบ
อาชีพสรางรายไดใหกบั ครอบครัวแบบยัง่ ยืนภายในภูมภิ าคของตนเอง
ในสวนของนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทให
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ พัฒนาความรู ความสามารถของ
พนักงานในทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทัง้ การพัฒนา
ศักยภาพ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีขดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้
ซึง่ จะสรางความไดเปรียบในดานการแขงขันใหกบั บริษทั อยางยัง่ ยืน

การดำเนินงานดานสิง่ แวดลอมและสังคม ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั และบริษทั ในเครือยังคงดำเนินการอยางตอเนือ่ ง ในป 2564
บริษัทไดดำเนินการดานสิ่งแวดลอมและสังคม ดังนี้
ดานสิ่งแวดลอม
1. บริษทั ไดดำเนินการลดกระบวนการทำงานอยางตอเนือ่ ง ไดแก
ลดการใชกระดาษ ลดการรับสงเอกสารภายในบริษทั ดวยดิจทิ ลั
ไฟลแทนการถายสำเนาเอกสาร โดยใชระบบ Paperless Workﬂow
รวมถึงการใชระบบนำสงใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกสใหกบั
ผูใ ชบริการหรือสรรพากรเเทนรูปแบบกระดาษ เพือ่ สงเสริมและ
สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 อีกทัง้ ยังชวยประหยัดพลังงาน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" วัตถุประสงคเพือ่ สงเสริม
ใหพนักงานรูจ กั คัดแยกขยะ สงเสริมการนำขยะไปรีไซเคิล เพือ่
ชวยลดปริมาณมลพิษในอากาศ และลดมลพิษในดินจากสารเคมี
ที่ตองกลบหลุมฝงพลาสติก
3. บริษทั สงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟา น้ำประปา ดวยการเปดใชไฟฟาเทา
ทีจ่ ำเปน ปดไฟฟาในจุดทีไ่ มจำเปนตองใชงานชวงเวลาพักและ
หลังเวลาเลิกงาน
4. ศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) สรางโดยใชเทคโนโลยี
ที่ชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟา เนื่องจากผนังของศูนย
ปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถปองกัน
ความรอนภายนอกเขาสูภ ายใน ทำใหเครือ่ งปรับอากาศภายใน
ศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไมตองทำงานหนัก
สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ ภายในศูนยปฏิบตั ิ
การขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษทั ยังเลือกใชผลิตภัณฑหลอด

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ไฟฟา LED Motion Sensor ซึ่งหลอดจะสวางเมื่อจับความ
เคลือ่ นไหวไดและดับลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากไมมคี วามเคลือ่ นไหว
ซึง่ หลอดไฟฟาดังกลาวนอกจากจะชวยประหยัดพลังงานแลว
ยังมีอายุการใชงานนานกวาหลอดไฟฟาปกติทวั่ ไป นอกจากนัน้
ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอรไดเลือกใชน้ำยาดับเพลิง
และน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม และไม
ทำใหเกิดภาวะโลกรอน
ดานสังคม
5. บริษทั ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการหมอพรอม”
ของกระทรวงสาธารณสุข ระหวางกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Transactions) หรือธุรกรรม
ออนไลน ภายใตพระราชบัญญัตวิ า ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมและพระราชบัญญัตสิ ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2562
6. บริษทั จัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) เพือ่ รองรับ
สถานการณเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID- 19) ในดานการดูแลพนักงานและการใหบริการ
ลูกคา ทีอ่ าจจะสงผลกระทบและสรางความเสียหายใหกบั บริษทั
และองคกรธุรกิจของลูกคา เนือ่ งจากบริษทั เปนผูใ หบริการดาน
โครงสรางพืน้ ฐานสำคัญทางสารสนเทศ จากการดำเนินการดังกลาว
ทำใหพนักงานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางตอเนือ่ งจนสามารถ
ใหบริการลูกคาไดโดยธุรกิจไมหยุกชะงัก
7. สืบเนื่องจากสถานการณ COVID-19 ที่มีมาจนถึงปจจุบัน มี
โรงพยาบาลจำนวนมากทีไ่ มสามารถรองรับผูป ว ยได บริษทั ไดเล็ง
เห็นถึงปญหานี้ จึงจัดใหมบี ริการโครงการ Local Life Platform
เพิม่ เติมในรูปแบบ Home Isolation ใหกบั โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลหาดใหญ
และโรงพยาบาลนครพิงค เพื่อดูแล ติดตามและจัดสงอาหาร
สงยาใหกับผูปวย COVID-19
8. บริษทั ไดดำเนินการสนับสนุนพนักงานในทุกดานภายใตสถานการณ
การแพรระบาดเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยการจัดหาประกัน COVID-19
จัดทีมแพทยใหคำปรึกษาผานแพลตฟอรม “Telemedicine”
และชวยเหลือพนักงานเบือ้ งตน การเรงจัดหาวัคซีนปองกันเชือ้
ไวรัส COVID-19 การจัดหาชุดตรวจ ATK ใหบริการ การจัดทีม
อาสาสมัครรับสงกรณีที่พนักงานไมสามารถเดินทางไปตรวจ
COVID-19 ได ชวยเหลือในการจัดหาโรงพยาบาล จัดสงยาตาม
คำแนะนำของเภสัชในกรณีที่รักษาอาการเบื้องตน รวมทั้ง
สวัสดิการเบิกคาวัคซีน COVID-19 และวัคซีนอืน่ ๆ ใหพนักงาน
9. บริษัทมอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท รวมกับคณะ
ผูบ ริหารและพนักงาน ผานโครงการ “บริจาคเงินสมทบทุนจัดซือ้
เครือ่ งมือ และอุปกรณทางการแพทย” เพือ่ ชวยเหลือผูป ว ยจาก
สถานการณไวรัสโควิด-19 และชวยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรทางการแพทย ใหแกโรงพยาบาลพระนั่งเกลา

10. บริษทั รวมกับชาวบานจิตอาสา มอบสิง่ ของบริจาค ไดแก ปลาสด
จำนวน 150 กิโลกรัม ขาวสาร น้ำดืม่ และน้ำแข็ง ใหแกชาวบาน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในพืน้ ที่
บานคลอทอน หมู 1 บานทุง เหรียง หมู 2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา และบานเปย ะ หมู 1 ตำบลดาโตะ อำเภอหนองจิก
จังหวัดปตตานี เพื่อชวยบรรเทาทุกขในดานการบริโภคใหแก
ชาวบาน
11. ผูบ ริหารและพนักงานบริษทั ไดรว มทำจิตอาสา บริจาคและแพ็ค
สิง่ ของอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเปน ไดแก ขาวสาร อาหารแหง นม ขนม
เครื่องใชจำเปน เจลแอลกอฮอลลางมือ หนากากอนามัย เพื่อ
ชวยเหลือและเปนกำลังใจใหกบั ผูป ว ยและครอบครัวทีต่ ดิ เชือ้
COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย
12. บริษทั รวมกับบริษทั ทอลคทูมี จำกัด ไดรว มแบงปนน้ำใจ มอบ
ของอุปโภคบริโภค และของใชจำเปน ไดแก นมกลอง หนากาก
อนามัย และเจลแอลกอฮอลลา งมือ ใหกบั นองๆ ในสถานรับ
เลีย้ งเด็กบานเด็กออนเสือใหญ เพือ่ เปนการชวยเหลือและเปน
กำลังใจใหกบั นองๆ ผูป กครอง และบุคลากรในชวงวิกฤตการ
แพรระบาดของ COVID-19
13. บริษทั ไดรบั ใบประกาศเกียรติบตั รเปนหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุน
ชวยเหลือ ติดตามการแกไขปญหาและวางมาตรการปองกันการ
โจรกรรมขอมูลผูปวยของโรงพยาบาลเพชรบูรณ
14. บริษทั ไดรบั โลรางวัล "เทพมเหศักดิ"์ ประจำป 2564 ในโครงการ
ประทานรางวัลเกียรติคณ
ุ ผูส นับสนุนสงเสริมการจางงานคนพิการ
เพือ่ เปนขวัญกำลังใจ และเปนแรงขับเคลือ่ นการดำเนินงานกิจกรรม
ตางๆ ใหเกิดประโยชนสงู สุดกับคนพิการ รวมถึงการ "สรางงาน สราง
อาชีพ สรางอนาคต เพือ่ คนพิการไทย" ใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ ไป
15. บริษทั ไดดำเนินการจัดพัฒนาฝมอื พนักงานไมนอ ยกวารอยละ
50 ของจำนวนพนักงานทัง้ หมดตอป ตามทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ง เสริม
การพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดมาโดยตลอด แตในป
2564 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) กรมพัฒนาฝมอื แรงงานจึงไดประกาศมาตรการ
ชวยเหลือผูป ระกอบกิจการโดยใหปรับลดสัดสวนจำนวนพนักงาน
ทีจ่ ดั ใหมกี ารพัฒนาฝมอื แรงงานในป 2564 จากไมนอ ยกวารอย
ละ 50 เปนไมนอยกวารอยละ 20 ในป 2564 จำนวนชั่วโมง
การฝกอบรมพนักงานของบริษทั ทัง้ จากหลักสูตรภายในองคกร
หลักสูตรภายนอกองคกร และสถิติการจางงานพนักงานใหม
ป 2564 ของบริษทั จำแนกตามเพศและอายุ เพือ่ แสดงภาพรวม
และแนวโนมในการจางงานเปนรายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดังนี้
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สถิติการพัฒนาฝมือแรงงาน ป 2564
จํานวน
พนักงานทั้งหมด

1,073

คน

จํานวนพนักงาน
ฝกอบรมทั้งป

636

59.27%

คน

จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม
ของพนักงานทั้งป

15,264

ชม.

เฉลีย
่

14.23
ชม./คน/ป

325

อัตราการจางงาน
พนักงานใหมใน

30.28 % จากทัง
้ หมด

เพศหญิง

201

คน

เพศชาย

124

คน

(61.85%)

คน

(38.15%)

ชวงอายุ
ตํ่ากวา 25 ป

25-40 ป

มากกวา 40 ป

(5.52%)

(26.88%)

(0.20%)

55 คน

268 คน

2 คน

16. บริษัท อินเทอรเน็ตเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยทีม
IoT DaVinci รวมกับคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ จัดฝกอบรมหลักสูตร “พืน้ ฐานวิทยาการคำนวณ
และการเขียน Coding ดวยบอรด KidBright และการจัดการเรียน
การสอน เพื่อออกแบบสื่อการสอนแบบ STEM” ในโครงการ
พันธกิจสัมพันธตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
เพือ่ เปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ใหกบั นักศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ณ
หองประชุมกรพิทกั ษ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
17. บริษทั รวมกับคณะผูบ ริหารและพนักงาน มอบเงินสมทบทุนจำนวน
100,000 บาท ผานโครงการ “บริจาคเงินสมทบทุนจัดซือ้ เครือ่ งมือ
และอุปกรณทางการแพทย” เพือ่ ชวยเหลือผูป ว ยจากสถานการณ
ไวรัสโควิด-19 และชวยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ทางการแพทย ใหแกโรงพยาบาลพระนั่งเกลา
18. บริษทั ไดพฒ
ั นาเครือ่ งมือแพทย AI-CXR Screening เขามาชวย
วิเคราะหขอ มูลผูป ว ยโรคปอด ใหกบั โรงพยาบาล สถานพยาบาล
ชุมชน และทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑมากกวา 75 แหง
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ชวยใหแพทยประหยัดเวลาในการหาอาการปวย
ของคนไข และคัดแยกคนไขที่ปวยจากการติดเชื้อไดงาย
19. บริษทั ใหบริการโครงการ Local Life Platform ผานแอปพลิเคชัน
ทีเ่ รียกวา “OneChat” โดยการใหบริการดานอาหารและสินคา
อุปโภคบริโภคพืน้ ฐานในชีวติ ประจำวัน เพือ่ เปนสือ่ กลางในการ
อำนวยความสะดวกใหทงั้ ผูข ายหรือรานคา และผูซ อื้ ทัง้ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตลอดจนบุคคล
ภายนอก และยังเปนอีกหนึง่ ชองทางในการสรางโอกาสการหา
รายไดระหวางเรียนของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือ
นักศึกษาที่อยากหารายไดเสริม
20. บริษทั ไดรบั รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION
ประจำป 2564 ประเภท CUSTOMER EXPERIENCE ดีเดน จาก
โครงการ “E-tax Invoice Service Provider ใหบริการใบเสร็จ
ใบกำกับภาษีรปู แบบอิเล็กทรอนิกส” ซึง่ แสดงถึงการเปนองคกร
ทีใ่ ชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการขับเคลือ่ นองคกร และภาคธุรกิจให
สามารถกาวขามผาน Digital Disruption ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความพรอมในการปรับเปลีย่ นองคกรไปสูเ ศรษฐกิจดิจทิ ลั
ตามนโยบายของรัฐบาล
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A)
ภาพรวมธุรกิจ

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เปนผูใ หบริการโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทแี บบครบวงจร สำหรับธุรกิจและ
ผูท ตี่ อ งการนำไอซีทมี าเปนเครือ่ งมือเพือ่ เสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษทั ครอบคลุมตัง้ แตบริการคลาวด
และดิจิทัลเซอรวิสการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบการใหบริการศูนยขอมูลพรอมอุปกรณตางๆ สำหรับผูที่ตองการบริการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการเพิม่ ประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ บริษทั ไดมงุ เนนการใหบริการใน
ลักษณะโครงสรางพื้นฐาน Infrastructure as a Service เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญดานไอซีทีที่ธุรกิจไทยสามารถนำไปใชในการเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและบริหารจัดการตนทุนในธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ เปนการนำเทคโนโลยีดา นไอซี
ทีมาปรับใชภายในองคกรใหสอดคลองกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ไดอยางมั่นใจ เริ่มตนจากการใชบริการ Cloud
Solutions ในลักษณะ IaaS ทีไ่ ดมาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูงและตัง้ อยูใ นประเทศไทยซึง่ เปนบริการหลักทีบ่ ริษทั มีความมุง
มัน่ นำเสนอเปนทางเลือกใหมใหกบั องคกรตางๆ จนปจจุบนั บริษทั ถือวาเปนผูน ำดานการใหบริการ Cloud Service เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่
ใหกับองคกรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริการใหองคกรธุรกิจที่สนใจไดทดสอบระบบกอนใชบริการซึ่งไดรับผลตอบรับที่ดี สงผลใหลูกคาราย
ใหมเขามาทดสอบและใชบริการเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งและบริษทั ยังสามารถนำเสนอบริการอยางอืน่ เพิม่ เติมตามความตองการและเหมาะ
กับแนวโนมการใชงานของ Cloud Solutions ทีม่ กี ารเติบโตอยางรวดเร็ว โดย Gartner ซึง่ เปนบริษทั วิจยั และวิเคราะหขอ มูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นนำของโลกไดรายงานอุตสาหกรรมบริการของ Cloud จะเติบโตแบบกาวกระโดดไปจนถึงป 2565
สรุปผลการดําเนินงาน 2564
รายการ

รายไดจากการขายและใหบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กำไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตนทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงาน
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ

(หนวย : ลานบาท)
2564

2563

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

1,865.85
(1,203.36)
662.49
58.18
(350.75)
105.98
(333.81)
142.09
20.87
162.96

1,834.97
(1,301.97)
533.00
60.45
(323.35)
41.16
(177.08)
134.18
(33.72)
100.46

30.88
98.61
129.49
(2.27)
(27.40)
64.81
(156.73)
7.90
54.59
62.49

% เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1.68%
-7.57%
24.29%
-3.76%
8.47%
157.46%
88.50%
5.89%
-161.90%
62.20%

จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ทีม่ คี วามรุนแรงสงผลโดยตรงตอภาพรวมเศรษฐกิจของบริษทั ฯ และบริษทั
ลูกคา ทำใหกลุม ลูกคาเกิดการชะลอการใชบริการ สงผลใหบริษทั และบริษทั ยอยมีรายไดรวม ณ สิน้ งวด 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,865.85
ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1.68% เมื่อเทียบจากปกอน แตบริษัทฯ มีการบริหารจัดการตนทุนบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำใหตนทุนลดลงคิด
เปน 7.57% ในสวนของคาใชจา ยในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ 27.40 ลานบาท คิดเปน 8.47% เมือ่ เทียบกับปกอ น จากการตัง้ สำรองโบนัส
และป 2564 บริษทั มีสว นแบงกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 105.98 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 157.46% เมือ่ เทียบกับปกอ น จากการลงทุนในทรัสต
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต (“ทรัสต”)

48

49

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ

75%
สัดสวนรายได
แยกตามประเภทธุรกิจ
ป 2564

12%

1328.00

Cloud Services

1400.74

155.55

Co-Location

6%

Internet Access

2%

EDC

5%

Others

ภาพรวมรายไดแยกตามประเภทธุรกิจรายไดเติบโตขึ้นจำนวน
1,864.39 ลานบาท คิดเปน 2% เมื่อเทียบกับปกอน
บริการ Cloud Services บริษทั มีรายไดจากการใหบริการ Cloud
Services จำนวน 1,400.74 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 5% จากปกอ น เปนผล
มาจากลูกคามีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใชกบั การดำเนิน
ธุรกิจเพิม่ มากขึน้ รวมถึงเติบโตจากการขยายธุรกิจของกลุม บริษทั
ยอยและบริษัทรวม ทำใหใชบริการ Cloud Services ของบริษัท
เพิ่มมากขึ้น
บริการ Co – Location บริษทั มีรายไดจากการใหบริการ Co Location จำนวน 229.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปกอน ซึ่ง
เปนการเติบโตตามรายไดที่บริการ Co-Location ที่ INET-IDC3
เฟส 1 จังหวัดสระบุรี
บริการ Internet Access บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ
Internet Access จำนวน 110.45 ลานบาท ลดลง 57% จากปกอ น
เนือ่ งจากเปนไปตามนโยบายของบริษทั ในการลดตนทุนการใหบริการ
Internet Access ทีต่ อ งซือ้ บริการจากผูข ายรายอืน่ และเปนธุรกิจ
ทีม่ กี ารแขงขันสูง โดยบริษทั เนนใหบริการ Internet Access ทีเ่ ปน
สวนเชื่อมตอของบริการหลักของบริษัทเทานั้น
ตนทุนในการใหบริการและตนทุนขาย

บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและตนทุนขาย
มูลคา 1,203.36 ลานบาท ลดลงจากปกอน 8% สาเหตุเกิดจาก

254.67

110.45
21.73

74.29

98.62

2564

+47%

-57%

+16%

25.29

2563

รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ

229.29

+5%

+33%

YOY (หนวย : ลานบาท)

บริษทั มีรายไดจากบริการ Cloud Services เพิม่ มากขึน้ ทำใหบริษทั
สามารถบริหารจัดการตนทุนบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
การลดตนทุนของบริการ Internet Access ซึง่ เปนไปตามนโยบาย
การขายของบริษัท
ตนทุนทางการเงิน

บริษทั มีตน ทุนทางการเงินมูลคา 333.81 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 89%
เมื่อเทียบกับปกอน แมวาภายหลังจากการเขาทำธุรกรรมกับกอง
ทรัสตบริษัทไดมีจายชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว
และจายชำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาเพือ่ ปลดภาระผูกพัน ทำใหสว น
ของดอกเบีย้ บางสวนลดลงไปแลวก็ตาม แตบริษทั ไดทำสัญญาเชา
ทรัพยสนิ เพือ่ การดำเนินการกับกองทรัสต คาเชาดังกลาวตามมาตรฐาน
บัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) ทำให
บริษัทตองรับรูคาเชาดังกลาวเปนตนทุนทางการเงิน
กําไรสุทธิ

บริษทั มีกำไรสุทธิมลู คา 162.96 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 62% เมือ่ เทียบ
กับปกอ น เนือ่ งจากธุรกรรมจัดตัง้ กองทรัสตสง ผลในทางบัญชีทำให
เกิดผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีกบั ฐานภาษีของหนีส้ นิ สงผล
ให Defer Tax มีผลเปนบวก โดยมีการโอนกลับคาใชจายภาษีเงิน
ได เปนรายไดภาษีเงินได จากธุรกรรมการจายปดสัญญาเชาทางการ
เงินลวงหนา
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งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ

(หนวย : ลานบาท)
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

% เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

1,310.53
8,634.55
9,945.08

1,108.35
6,175.37
7,283.72

18.24%
39.82%
36.54%

2,767.91
5,017.04
7,784.95

3,127.46
2,165.79
5,293.25

-11.50%
131.65%
47.07%

2,160.13

1,990.47

8.52%

9,945.08

7,283.72

36.54%

หนีส
้ น
ิ และสวนของผูถ
 อ
ื หุน


หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุนรวม
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
สินทรัพยรวม

สวนของผูถือหุน

บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 9,945
ลานบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 2,661
ลานบาท คิดเปน 36.54% โดยมีปจจัยหลักจากการลงทุนในกอง
ทรัสต 25% คิดเปนมูลคา 825 ลานบาท และสวนของทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพยเพื่อ
ลงทุนของกิจการ และการพัฒนาโครงการทางดานแพลตฟอรม

บริษทั มีสว นของผูถ อื หุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 2,160
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 170 ลาน
บาท จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรของปกอนหนา

หนี้สินรวม

บริษทั มีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 7,785 ลาน
บาท เมือ่ เทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ คิดเปน 47.07% โดย
ผลจากการขายทรัพยเขากองทรัสต มีผลทำใหหนี้สินทางการเงิน
เพิ่มขึ้น มูลคา 3,714.90 ลานบาท โดยตองรับรูเปนหนี้สิน ซึ่งเปน
ไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
(TFRS16) ทั้งนี้บริษัทไดมีจายชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืม
ระยะยาว และจายชำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาเพือ่ ปลดภาระผูกพัน
ทำใหสวนของหนี้สินบางสวนลดลง

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ยอยมีกระแสเงินสด
รับสุทธิ 169 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 43 ลานบาท
และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นระหวางป 126 ลานบาท โดยบริษัทมี
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจำนวน 1,747 ลาน
บาท และใชไปจากกิจกรรมลงทุน 1,689 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทมี
เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจำนวน 1,747 ลานบาท จาก
การทีบ่ ริษทั ไดรบั เงินจากการจัดตัง้ กองทรัสตและนำบางสวนไปจาย
ชำระคืนเงินกูย มื ระยะยาวของสถาบันการเงินและหนีส้ นิ ตามสัญญา
เชาทางการเงิน
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

2564

2563

2562

0.47
0.45

0.35
0.34

0.43
0.40

2.26
159.03
0.28
0.24

2.66
137.23
0.31
0.25

3.30
110.63
0.44
0.32

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (เทา)

1.88
0.41

2.66
0.73

2.36
0.70

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

35.51
23.44
8.03
1.89
7.85

29.05
14.71
5.47
1.38
5.05

27.52
15.41
8.98
2.65
8.91

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

4.32
0.33
0.042

3.98
0.20
0

3.79
0.34
0

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย (Activity Ratios)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (เทา)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

หมายเหตุ : ** วิธกี ารคำนวณไมรวมหนีส้ นิ ทางการเงินภายใตสญ
ั ญาทรัสต

จากตารางอัตราสวนทางการเงินพบวา ในป 2564 มีอตั ราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน และอัตราหนีส้ นิ ตอสินทรัพยลดลงเมือ่ เทียบกับ
ปกอ น เนือ่ งจากบริษทั มีการชำระคืนวงเงินกูย มื ระยะยาว จำนวน 2 วงเงิน รวมถึงจายชำระคืนหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาใหกบั ผูใ หเชากอนถึง
กำหนดการชำระ จึงสงผลใหอัตราสวนดังกลาวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปกอน

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

มุมมองของผูบริหารตอแนวโนมและกลยุทธในป 2565

แผนธุรกิจของบริษัท ป 2565

ในป 2564 ที่ผานมาภาพรวมการระบาดของโรค COVID-19 มี
การควบคุมสถานการณการระบาดไดดี ทำใหหลายๆ องคกรมีการ
ผอนคลายมาตรการตางๆ และสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได ซึง่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็มแี นวโนมปรับตัวดีขนึ้ จาก
ปกอนหนา แตเนื่องดวยปลายป 2564 เกิดการกลายพันธุของโรค
COVID-19 ทำใหบริษทั ฯยังคงตระหนักถึงผลกระทบของโรคระบาด
ทีเ่ กิดการกลายพันธุน ดี้ ว ย ซึง่ ตองพิจารณาจากหลายๆสถานการณ
ไมวาจะเปนกรณีที่สถานการณโรค COVID-19 ดีขึ้นหรือแยลง
ในสวนของการดำเนินงานของบริษทั ฯ จากสถานการณแพรระบาด
ของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในป 2564 บริษัทฯ ยังคงกลยุทธการ
บริหารจัดการตนทุนตางๆ ทัง้ ตนทุนบริการและคาใชจา ยในการบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอัตราการทำกำไรของบริษัทดีขึ้น รวมทั้ง
เดินหนาธุรกิจบนกลยุทธทเี่ ปน Secure Market โดยเนนการใหบริการ
Cloud Service เปนหลัก เนือ่ งดวยหลายๆองคกรตางคนหาแนวทาง
ในการปรับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจและวิธีการแบบใหม (New
Normal) ทำใหหลายองคกรหันมาใชระบบ Cloud Computing มาก
ยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดตนทุน Fixed Cost และเปลีย่ นมาเปนตนทุนทีแ่ ปรผัน
ตามรายได (Variable Cost) มากขึน้ ทำใหรายได Cloud Service
ในป 2564 ของบริษัทเติบโตไดดีขึ้นจากป 2563 อีกทั้งบริษัทฯ ได
มีการตอยอดธุรกิจ Platform Service เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการขาย
มากยิ่งขึ้นรวมทั้งพัฒนาใหเขากับสถานการณปจจุบันไมวาจะเปน
บริการ E-Ofﬁce, E-tax invoice และ Digital workﬂow เปนตน
จากการดำเนินงานตามกลยุทธทางธุรกิจดังกลาวทำใหบริษทั ฯ ตัง้ เปา
ภาพรวมการเติบโตในป 2565 ไมต่ำกวารอยละ 10 โดยดำเนินบน
Secure Market เปนหลัก

ป 2565 บริษทั ยังคงดำเนินแผนธุรกิจเพือ่ ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยปรับตัวตามกระแสของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท
มากขึน้ เนือ่ งจากวิกฤตของโรค COVID-19 ไดสรางการเปลีย่ นแปลง
ที่สำคัญหลายอยาง หลายธุรกิจตองมีการปรับตัวเพื่อใหธุรกิจของ
ตนเองอยูร อด ซึง่ บริษทั ฯเองก็ไดมปี รับตัวสู Digital Transformation
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของธุรกิจใหทนั ตอยุคสมัย และลดความเสีย่ งจาก
การถูก Disrupt ทัง้ นีเ้ นือ่ งดวยสถานการณของโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้
ทำใหยงั คงมีความเสีย่ งตอภาคธุรกิจตางๆ ทำใหบริษทั ฯยังคงกลยุทธ
ของ Secure Market เชนเดิม โดยแบงเปน 2 สวนดังนี้
1. Secure Customer บริษัทไดทำการแบงกลุมลูกคาออกเปน
3 กลุม ธุรกิจ ไดแก Enterprise, SMEs และ Citizen ซึง่ จะใหบริการ
Platform ทีส่ ามารถเขาไปเชือ่ มตอกับลูกคาทัง้ 3 กลุม ธุรกิจไดอยาง
ครบวงจร ทำใหขยายโอกาสทางธุรกิจ และเปนการเพิ่มฐานลูกคา
ของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น
2. Secure Product เปนการเนนการใหบริการใน Service ที่มี
ลูกคาเขามาใชบริการแลวสามารถตอยอดธุรกิจและตอบสนองตอ
ความตองการเพื่อใชงานในสถานการณปจจุบันไดอยางรวดเร็ว
บริษทั ฯจึงไดแบง Segment ของบริการเพือ่ ใหงา ยตอการขายมาก
ยิง่ ขึน้ เปนการสรางโอกาสในการเพิม่ ยอดขาย โดยบริษทั ฯ ไดมกี าร
แบง Segment เปน 3 บริการ ไดแก บริการ Cloud Service บริการ
Container as a Service และบริการ Platform as a Service
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-5-

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
5.1

ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
Home page
ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ชนิดของหุน
มูลคาที่ตราไวตอหุน

5.2

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผูใหบริการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร
0107544000094
0-2257-7000
0-2257-1379
http://www.inet.co.th
500,041,575 บาท
500,041,575 บาท
500,041,575 หุน
หุนสามัญ
หุนละ 1 บาท

ขอมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2359-1200
โทรสาร 0-2359-1259

ผูสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จำกัด
2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2678-0750
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5131
นางสาวจินตนา มหาวนิช เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4687
นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 10305

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท คนึง แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแตนทซี จำกัด
อาคาร เดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 อาคาร บี
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2168-1222
โทรสาร 0-2168-1212
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย จำกัด
43/9 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2651-2121
โทรสาร 0-2651-2124

สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

นายทะเบียนหุนกู

ผูแทนผูถือหุนกู

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-2000, 0-2683-1000
โทรสาร 0-2683-1304
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจงวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0-2073-0677
โทรสาร 0-2073-0670

5.3 ขอมูลสําคัญอื่น
5.3.1 ขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ของนักลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

จากการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2563 ของบริษทั อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ต ฮอลล ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดพจิ ารณาอนุมตั ใิ หบริษทั ฯ ดำเนินการ
จัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตา
เซ็นเตอร (IDCREIT) (“กองทรัสต”) และพิจารณาอนุมัติใหบริษัท
เขาทำธุรกรรมกับทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยอนิ เทอรเน็ต
ดาตาเซ็นเตอร (IDCREIT) (“ธุรกรรมกองทรัสต”) ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
2. พิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
3. พิจารณาอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเขาทำสัญญา
และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต
4. พิจารณาอนุมตั ใิ หคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอำนาจในการพิจารณา
เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเปนและ
เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต
ซึ่งป 2564 บริษัทไดดำเนินการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยอนิ เทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร (IDCREIT) (“กองทรัสต”)
สำเร็จเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยเขาซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
5.3.2 ขอมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ตอประชาชนทั่วไป

จากการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษทั อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30
- 15.35 น. ณ หองประชุมไอเน็ต ฮอลล ชัน้ ไอที อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ ไดพจิ ารณาอนุมตั ใิ หบริษทั ฯ ดำเนินการออกและเสนอขาย
หุน กูเ พิม่ เติม 500 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท

5.4 ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดตอประจํา
สถาบันการเงิน

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด (มหาชน)
942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 02-660-6660
บริษัทหลักทรัพยหยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด
127 อาคารเกสรทาวเวอร ชั้น 14-16
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 02-009-8888
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
ซึ่งถือหลักในการสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสีย และ
เสริมสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจการตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มุงเนนการสรางประโยชนที่ดีใหแก ผูถือหุน
และคำนึงถึงผูท มี่ สี ว นไดเสียโดยรวม มีคณ
ุ ธรรมในการดำเนินธุรกิจ
มีความโปรงใส และตรวจสอบได
บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให
สอดคลองกับหลักการสากลของ Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหลักการ
สำคัญใน 5 หมวด พรอมทั้งจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และทบทวน เพือ่ ใหบคุ ลากรทุกระดับของบริษทั ยึดถือ
และปฏิบัติตามอยางครบถวนและยั่งยืน ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (Right of shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(Equitable Treatment of shareholders)
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
(Role of stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(Disclosure and transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Responsibilities of the Board)
นอกจากนี้ ในป 2564 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ
ในรอบปที่ผานมา (ปรากฎในหัวขอ 6.3) อีกดวย
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารงาน
โดยยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย ความโปรงใสในขอมูลทีส่ ามารถเปดเผยได
และคุณคาหลักขององคกร เพือ่ ใชเปนหลักในการบริหารจัดการและ
การเสริมสรางองคกรใหมรี ะบบการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีผ่ า น
มาคณะกรรมการบริษัทไดยึดมั่นในขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

เพื่อใหมีการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คณะ
กรรมการบริษทั จึงไดนำแนวทางการบริหารงานดวยการกำกับดูแล
กิจการทีด่ มี าปรับใชเพือ่ ใหกจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว
นาเชือ่ ถือสำหรับผูถ อื หุน และผูค นรอบขางเพือ่ ประโยชนในการสราง
คุณคาใหกจิ การอยางยัง่ ยืน ตรงตามความมุง หวังของทัง้ ภาคธุรกิจ
ผูล งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยกำหนดไวในวิสยั ทัศน
ภารกิจ และนโยบายของบริษทั เพือ่ ใหเปนกลไกสำคัญทีผ่ ลักดันให
เกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว และติดตาม
กำกับดูแล ปรับปรุง ถายทอดนโยบายการบริหารจากผูบ ริหารระดับสูง
สูบ คุ ลากรทุกทานในองคกร อันจะสงผลใหรบั ทราบปญหาทีเ่ กิดขึน้
ภายในองคกร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษทั ใหบรรลุ
ผลสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
บริษัทไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสำคัญตอสิทธิและมีความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน โดยไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อยางชัดเจนถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเทาเทียมกัน ซึง่ ไดแก สิทธิในการรับ
สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ และในรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน
1.1 การเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษทั ไดตระหนักถึงการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
ทีส่ ำคัญของบริษทั อยางมีคณ
ุ ภาพ โดยเปนขอมูลทีถ่ กู ตอง ครบถวน
เพียงพอ เปนปจจุบันทันเวลา โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
ที่สำคัญคือการเขาถึงผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ในป 2564 บริษทั ไดทำการเปดเผยสารสนเทศตามขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด โดย
นำสงเอกสารตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมทั้งรายงานผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยเปนการเปดเผยขอมูลประเภทสารสนเทศทีต่ อ ง
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เชน งบการ
เงินประจำป งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำป แบบแสดง
รายการขอมูลประจำป เปนตน
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รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณตางๆ (NonPeriodic Reports) เชน กำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ อื หุน ประจำป รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชือ่
ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิในการเขารวมประชุม (Record Date) การจายเงินปนผล
และวันกำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนผล (Record Date)
แจงมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป การแตงตัง้ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ เปนตน
คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารไดใหความสำคัญอยางมาก
กับการปฏิบตั แิ ละการกระทำใดๆ ทีจ่ ะตองไมเปนการจำกัดโอกาส
ของผูถ อื หุน ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ยิง่ ไปกวานัน้ บริษทั
ไดจดั ใหมชี อ งทางในการสือ่ สารกับผูถ อื หุน นักลงทุน ผูส นใจทัว่ ไป
และสาธารณชน เพือ่ ใหสามารถเขาถึงขอมูลของบริษทั ไดอยางสะดวก
และทัว่ ถึงเปนปจจุบนั โดยจัดใหมเี ว็บไซต (www.inet.co.th) ทีเ่ ผย
แพรขอ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมขอมูลไว
เปนหมวดหมูส ะดวกตอการสืบคนขอมูล และงายตอการติดตอสือ่ สาร
กับทางบริษัท
1.2 การจัดประชุมผูถือหุน
บริษทั กำหนดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน ปละ 1 ครัง้ ภายในเวลา
ไมเกิน 4 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัด
กระบวนการการประชุมผูถ อื หุน ทีส่ นับสนุนใหผถู อื หุน ไดสทิ ธิเทาเทียม
กันทุกราย คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญและเคารพสิทธิ
ของผูถ อื หุน โดยการสงเสริมใหผถู อื หุน เขารวมประชุมผูถ อื หุน เพือ่
ทีผ่ ถู อื หุน ซึง่ เปนเจาของกิจการจะไดมโี อกาสรับรูผ ลการดำเนินงาน
ของบริษทั มีสว นรวมในการตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษทั รวมทัง้
ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั และฝายบริหาร
โดยเปนไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูม อื AGM Checklist
ทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ซึง่ คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารถือเปนหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีต่ อ งดำเนินการดวยความโปรงใส ชอบธรรมและ
เปนประโยชนตอผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย
ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ การ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชัน้ ไอที อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีระบบขนสงมวลชนทีผ่ ถู อื หุน สามารถใชในการ
เดินทางไปเขารวมประชุมไดอยางสะดวก โดยบริษทั ไดจดั สิง่ อำนวย
ความสะดวกสำหรับการประชุมไวอยางครบครัน ไดแก โสตทัศนูปกรณ
ทีใ่ ชในการนำเสนอเรือ่ งตอทีป่ ระชุม ระบบคอมพิวเตอร และ Barcode
ทีใ่ ชในการลงทะเบียนเขารวมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอยางแมนยำ
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
บริษทั เปดใหมกี ารลงทะเบียนกอนเวลาเริม่ ประชุมเปนเวลาไมนอ ย
กวา 2 ชัว่ โมง และผูถ อื หุน ทีเ่ ดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียน

เขารวมประชุมไดอยางตอเนือ่ งจนถึงเวลาเลิกประชุม และตองปฏิบตั ิ
ตามมาตรการการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำปภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเครงครัด
สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพือ่ เขารวมประชุม
นัน้ บริษทั ไดมอบหมายใหนติ กิ รของบริษทั เปนผูต รวจสอบตามขัน้ ตอน
ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ และเปนไปตามรายละเอียดทีไ่ ดแจงตอผูถ อื หุน พรอมกับ
หนังสือนัดประชุม
ในการประชุมคราวดังกลาว บริษัทไดจัดใหกรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ ฝายบริหารของบริษัท ผูสอบ
บัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เขารวมในการประชุมครบ
ทุกทาน เพือ่ ใหขอ มูลเพิม่ เติมและรวมตอบขอซักถามในรายละเอียด
แกที่ประชุม
1.2.1 กอนการประชุม
บริษทั ไดเผยแพรขอ มูลทีเ่ กีย่ วของสำหรับการตัดสินใจในทีป่ ระชุม
แกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา กลาวคือ
หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติเรียกประชุมผูถ อื หุน บริษทั ได
แจงกำหนดวัน เวลา สถานทีป่ ระชุม และระเบียบวาระการประชุม
พรอมขอมูลที่เกี่ยวของและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
แตละเรือ่ งทีเ่ สนอตอทีป่ ระชุมใหผถู อื หุน รับทราบโดยผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนเวลา 9.00 น. ในวันทำการ
ถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมไดระบุรายละเอียดวาระการประชุมพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดของเรือ่ งเพือ่ พิจารณา
เหตุผลจำเปน ผลกระทบทัง้ ดานบวกและลบในแตละวาระ หนังสือ
มอบฉันทะ และรายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถ
เลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งสงแผนที่แสดง
สถานทีป่ ระชุมแกผถู อื หุน ซึง่ บริษทั ไดจดั สงหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน
ใหผถู อื หุน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน และ/หรือ 14 วัน แลวแตกรณี
โดยบริษทั นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถ อื หุน ฉบับสมบูรณบนเว็บไซต
ลวงหนาอยางนอย 21 วันกอนวันประชุมผูถ อื หุน ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ของสมาคม
สงเสริมผูล งทุนไทย ทีร่ ะบุวา เผยแพรลว งหนากอนวันประชุมเปนเวลา
30 วันหรืออยางชาทีส่ ดุ ตองไมนอ ยกวา 21 วัน และไดโฆษณาบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยติดตอกันไมนอ ยกวา 3 วัน
และกอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการลวงหนา
ทัง้ นี้ บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน มีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการ
ประชุมเปนเวลาลวงหนาอยางเพียงพอ โดยไดเผยแพรหนังสือนัด
ประชุมผูถ อื หุน และเอกสารประกอบทัง้ ชุด ซึง่ เหมือนกับขอมูลทีบ่ ริษทั
จัดสงใหผถู อื หุน ในรูปแบบเอกสารดังกลาวแลวขางตนไวบนเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 บริษทั ไดนำแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เี่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีส่ ง เสริม
ใหบริษทั จดทะเบียนเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอเรือ่ งคณะ
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กรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทัง้
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
ของบริษทั โดยบริษทั ไดประกาศเชิญชวนผูถ อื หุน ผานทางชองทาง
ของตลาดหลักทรัพย และบนเว็บไซตของบริษัท ระบุรายละเอียด
หลักเกณฑ วิธกี าร กระบวนการในการพิจารณา และชองทางการเสนอ
เรื่องไวอยางชัดเจน โดยใหเวลาผูถือหุนพิจารณาระหวางวันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ อื หุน สำหรับการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2564 อยางไรก็ดี ไมปรากฏชื่อผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ อื หุน และชือ่ บุคคลเพือ่ สมัครเปน
กรรมการแตอยางใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังเปดโอกาส
ใหสอบถามหรือขอขอมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งทีไ่ ดบรรจุไวในระเบียบการ
ประชุม และ/หรือเสนอแนะ ขอคิดเห็นอืน่ ใดทีเ่ ปนประโยชนตอ การ
ดำเนินธุรกิจของบริษทั เปนการลวงหนากอนวันประชุม เพือ่ ทีบ่ ริษทั
จะไดชี้แจงรายละเอียดหรือใหขอมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมตอไป
1.2.2 ระหวางการประชุม
ประธานทีป่ ระชุมจะแจงองคประชุมแนะนำกรรมการ ฝายบริหาร
ผูส อบบัญชี ทีเ่ ขารวมในการประชุม แจงใหทปี่ ระชุมทราบวิธปี ฏิบตั ิ
ในการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามขอพึงปฏิบตั สิ ำหรับการจัด
ประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงวิธลี งคะแนนเสียงทีบ่ ริษทั จัดใหมบี ตั รลงคะแนน
ในทุกเรือ่ งทีเ่ สนอตอทีป่ ระชุม ซึง่ ผูเ ขารวมประชุมไดรบั เมือ่ ลงทะเบียน
เขารวมประชุม โดยบริษัทไดใชระบบคอมพิวเตอร และ Barcode
ในการชวยนับคะแนนเสียง มีผสู งั เกตการณ เพือ่ ความโปรงใสในการ
นับคะแนน
ในระหวางการประชุม ประธานทีป่ ระชุมทำหนาทีด่ ำเนินการประชุม
ไปตามลำดับที่แจงไวในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการให
ขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานทีป่ ระชุมจะเปดโอกาสใหผเู ขา
รวมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ ถามคำถามในแตละ
วาระ และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้ ฝายบริหาร
จะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น และใหความสำคัญกับ
ทุกคำถามแลวจึงใหผูถือหุนลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธาน
ทีป่ ระชุมไดแจงผลการออกเสียงในแตละเรือ่ งใหทปี่ ระชุมทราบโดย
แยกเปน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อ
มีการลงมติในแตละวาระนัน้ บริษทั ไดกำหนดใหใชบตั รลงคะแนน
เสียงสำหรับผูเ ขารวมประชุมทุกราย โดยใชระบบคอมพิวเตอรชว ย
อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
1.2.3 หลังการประชุม
บริษทั ไดแจงมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน โดยระบุผลการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นดวย”
“ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” พรอมแสดงสัดสวนคะแนนเสียง
แตละประเภทผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ ภายในวันเดียวกัน
กับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ไดมีการจัดทำเปน
ลายลักษณอักษรโดยบันทึกสาระสำคัญของแตละเรื่องที่เสนอตอ
ทีป่ ระชุม สรุปประเด็นสำคัญของขอซักถามของผูถ อื หุน และคำชีแ้ จง
ของคณะกรรมการบริษทั และฝายบริหาร ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
เพิม่ เติมของทีป่ ระชุม รวมทัง้ มติทปี่ ระชุมพรอมคะแนนเสียงแตละ
ประเภทและสัดสวนคะแนนเสียงของแตละเรือ่ งไวอยางชัดเจนและ
ครบถวน โดยบริษทั ไดนำสงรายงานการประชุมทีจ่ ดั ทำแลวเสร็จลงนาม
รับรองโดยประธานทีป่ ระชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เพือ่ เปนเอกสาร
ตรวจสอบและอางอิง พรอมกับเผยแพรบนเว็บไซตของบริษทั ภายใน
กำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารไดยดึ ถือหลักการปฏิบตั ติ อ
ผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวา จะเปนผูถ อื หุน รายใหญ รายยอย
ผูถ อื หุน ชาวไทยและผูถ อื หุน ชาวตางชาติ ตามทีไ่ ดกำหนดนโยบาย
เกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางชัดเจนถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเทาเทียม
กัน เนือ่ งจากเห็นวาเปนสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญ และจำเปนตอการดำเนิน
ธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญตอสิทธิ
และมีความเทาเทียมกันของผูถือหุน ซึ่งไดแกสิทธิในการไดรับ
สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ และในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน
ในการดำเนินการเพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการไดรบั
ขอมูลขาวสารของกิจการอยางเทาเทียมกันนัน้ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิ
ตามขอกำหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั ไดเพิม่ ชองทางการเขาถึงของ
ขอมูลของบริษทั ทางเว็บไซตของบริษทั ซึง่ ไดจดั ใหมกี ารนำเสนอขอมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ
บริษทั ไดจดั ทำแบบหนังสือมอบฉันทะเขาประชุมผูถ อื หุน เพือ่ รักษา
สิทธิของผูถ อื หุน ทีไ่ มสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยผูถ อื หุน
สามารถมอบฉันทะใหผอู นื่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ บริษทั
จะระบุรายชือ่ ไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย
กำหนดเพือ่ ใหเปนผูเ ขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถ อื หุน
ไดโดยไมมีเงื่อนไข รายละเอียดและขั้นตอนตางๆ ไดเปดเผยบน
เว็บไซตของบริษทั ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถ อื หุน สามารถ
สอบถามไดทงั้ ทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือชองทางอืน่ ๆ
การเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอเรือ่ งเพือ่ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบ วาระการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา นับเปน
มาตรการหนึง่ ในการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกันของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ใหความสำคัญในการกำหนดมาตรการปองกัน
กรณีกรรมการหรือผูบ ริหารบริษทั ใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุน
โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสัง่
ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรและถือปฏิบตั โิ ดยกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน
มาแลวตั้งแตป 2544
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษทั ไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลและคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต ผูถือหุน คูคา เจาหนี้
คูแขงทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบตอสิ่ง
แวดลอม โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายและจัดทำ
ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักการสำคัญอัน
เปนมาตรฐานสากล ดังนี้
• ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบตั งิ านตามหนาที่ (Accountability)
• ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
• ความยุติธรรมและซื่อสัตย (Fairness and Integrity)
• การดำเนินการทีโ่ ปรงใสสามารถตรวจสอบได (Transparency)
• การสรางคุณคาระยะยาวแกผูมีผลประโยชนรวมกัน
(Creation of Long Term Value to all Stakeholders)
• สงเสริมการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนเลิศ (Promotion of Best Practice)
• การมีวสิ ยั ทัศนในการสรางมูลคาเพิม่ ใหแกกจิ การในทุกดานเพือ่
การแขงขัน (Vision)
• การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ (Ethics)
นอกจากหลักมาตรฐานสากลขางตนแลว บริษทั ยังยึดถือปจจัยสำคัญ
ภายในทีผ่ ลักดันการเติบโตของบริษทั อยางมีประสิทธิภาพ 3 ประการ
อันไดแก
1. ความเปนมืออาชีพของบุคลากรทุกระดับ (Professionalism)
หมายถึง การทีบ่ คุ ลากรมีความรู ความสามารถ มีความซือ่ สัตย
สุจริต มีวนิ ยั และสำนึกในหนาทีค่ วามพรอมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไป
สูสิ่งที่ดีขึ้น
2. ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี (Good Internal Control System)
หมายถึง มีความโปรงใสในการทำงาน
3. ความเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือกับผูมีประโยชนรวมกัน
(Fiduciary Duties towards Stakeholders) หมายความรวมถึง
ผูถ อื หุน ลูกคา พนักงาน รัฐบาล ผูร ว มทุน ผูค า /ผูข าย และเจาหนี้
บริษทั ใหความสำคัญกับผูม ปี ระโยชนรว มกันทุกฝาย มีการปฏิบตั ิ
ตอผูม ผี ลประโยชนรว มกันอยางเทาเทียมกัน การกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีจะเกิดขึ้นก็ดวยความรวมมือของบุคลากรทุกระดับที่ตองรับ
รูท ำความเขาใจ และถือปฏิบตั ใิ หถกู ตอง จึงถือเปนหนาทีข่ องบุคลากร
ทุกระดับตองรับรู อาทิเชน นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชนขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน นโยบายเกีย่ วกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบาย

เกีย่ วกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกีย่ วกับความลับ
ของบริษทั นโยบายเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย นโยบายการตอตาน
การทุจริตและคอรรปั ชัน นโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส
การกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ เปนตน ซึง่ กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด
ในป 2559 บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Conduct) และทบทวนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน
รวมทัง้ ในป 2561 ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงาน
เพื่อเปนหลักเกณฑ แนวทาง กรอบความประพฤติปฏิบัติในการ
ดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อใชเปนมาตรฐานทางศีลธรรม
คุณธรรม ของบริษทั ในการดำเนินธุรกิจ โดยเนนการบริหารงานเพือ่
การเติบโตทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ เปาหมายของบริษทั จึงมิไดมเี พียงการสราง
กำไรสูงสุดเทานัน้ แตยงั ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอปจจัยแวดลอม
ทุกดาน ทัง้ ดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย และดานจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการ
เติบโตอยางยั่งยืน โดยบริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการดำเนินการประเมินการ
ปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณอยางสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมหลักๆ ของบริษัท
ผูถือหุน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูถือหุนใน
คูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ใหความสำคัญกับการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
อยางเทาเทียมกัน การใหขอ มูลขาวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพแกผถู อื หุน การ
สงเสริมใหผูถือหุนเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญ รวมทัง้ เพือ่ รับทราบการดำเนินงานและกิจกรรม
ตางๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหาร การจัดใหมมี าตรการปองกัน
การใชขอ มูลภายในเพือ่ ประโยชนสว นตนของคณะกรรมการบริษทั
และฝายบริหารเพือ่ รักษาผลประโยชนของผูถ อื หุน และไมกระทำการ
ใดอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
ลูกคา

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกคาในคูม อื
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยมุง มัน่ สรางความพึงพอใจและความ
มัน่ ใจใหแกลกู คา โดยเนนทีค่ วามเอาใจใส และความรับผิดชอบ โดย
พัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ รักษาความสัมพันธทดี่ ี บริษทั มีการสำรวจความ
พึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษัทเพื่อนำผลที่ไดมา
ปรับปรุงการใหบริการใหดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังไดมกี ารพัฒนา
บุคลากรที่จะมาใหบริการกับลูกคา โดยมีการอบรมใหความรูและ
ความเขาใจกับพนักงานทัง้ กอนการปฏิบตั งิ านจริงและพัฒนาเพิม่ พูน
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ทักษะความรูค วามสามารถของพนักงานอยางตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ
เพื่อใหลูกคาของบริษัทไดรับบริการที่ดีที่สุด
ในป 2564 ที่ผานมา บริษัทไดมีการสำรวจความพึงพอใจของ
ลูกคากับการใชบริการของบริษทั โดยสำรวจลูกคาแยกตามบริการ
และการสนับสนุนชวยเหลือ สรุปผลสำรวจไดดังนี้
ภาพรวม

90.2%
บริการ

90.1%
การสนับสนุนชวยเหลือ

90.3%
พนักงาน

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงานใน
คูม อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยใหความสำคัญกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณของพนักงาน บริษทั ตระหนักถึง
คุณคาของพนักงานอันเปนทรัพยากรทีม่ คี า ขององคกร และสงเสริมให
พนักงานอยูใ นสภาพแวดลอมการทำงานทีด่ ี เพือ่ สามารถปฏิบตั งิ าน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพการจางงานทีย่ ตุ ธิ รรม มีโอกาส
กาวหนาในบริษทั อยางเปนธรรม บริษทั จะปฏิบตั ติ อ พนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกันโดยไมแบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา
ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางรางกาย หรือลักษณะ
สวนบุคคลทีไ่ มเกีย่ วของกับการปฏิบตั งิ าน และจะดูแลไมใหเกิดการ
คุกคามหรือขมขูตอบุคลากรทุกระดับ ไมวาจากบุคคลใด หรือโดย
วิธใี ด บริษทั ไดปฏิบตั ติ อ พนักงานในเรือ่ งของการจางงาน คาจางและ
คาตอบแทนอยางเปนธรรม บริษทั จึงจัดใหมรี ะบบผลตอบแทนตาม
ความสามารถ (Performance Evaluate) ใหกบั พนักงานทุกระดับ
โดยคำนึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
• ดานความรู ความชำนาญเฉพาะตำแหนง ความยากงายในการ
ปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และสภาวะ
การทำงานปกติที่พึงประสบ
• ความสามารถของพนักงานแตละคนทีแ่ สดงออกในเชิงผลการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ ตี อ งานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความ
สามารถตามที่บริษัทตองการใหทำงานอยูกับบริษัทอยางมี
ประสิทธิภาพ
• ในการดำเนินธุรกิจทีจ่ ำเปนตองใหพนักงานเดินทางเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ในหนาที่ หรือเพือ่ เสริมสรางความรูค วามสามารถของพนักงาน

บริษทั จะเปนผูอ อกคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน
ในหนาทีน่ นั้ ตามความจำเปนและความเหมาะสมแกฐานะทาง
สังคมของพนักงาน
• ในการปฏิบตั งิ านใหกบั บริษทั พนักงานควรจะไดรบั คาตอบแทน
เพือ่ มิใหตอ งเสียคาใชจา ยอันเกิดจากการปฏิบตั งิ านของตน ใน
ขณะเดียวกันพนักงานก็ไมควรไดรบั คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือ
ไปจากคาตอบแทนและความดีความชอบตามปกติ
บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการปฏิบตั งิ าน ใหความ
สำคัญดานสุขภาพอนามัย กำหนดใหมีการตรวจสุขภาพประจำป
การฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอ และใหสิทธิในการเบิกคารักษา
พยาบาล สงเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
ของบุคลากร บริษัทมีการจัดสภาพแวดลอมในการทำงานอยาง
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม และลดความเสีย่ งในการเกิด
อุบัติเหตุ และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน จัดให
มีอปุ กรณในการปองกันอันตราย และมีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ
รวมทัง้ มีการกำหนดแผนการบริหารความตอเนือ่ งทางธุรกิจ สำหรับ
รองรับสถานการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดลอม ใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของ
การใชสอื่ ออนไลนในสังคมไทยในทุกดาน ทัง้ ดานสังคม ธุรกิจ และ
การศึกษา ในฐานะทีบ่ ริษทั เปนผูใ หบริการอินเทอรเน็ตและระบบไอซีที
บริษทั ใหพนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของอยางเครงครัด เชน
พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร และ
สนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ะสงเสริมการใชอนิ เทอรเน็ตอยางปลอดภัย ใน
ดานสิง่ แวดลอม บริษทั ใหความสำคัญทัง้ ทางตรงและทางออม บริษทั
สงเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธใหพนักงานรวมกันประหยัด
พลังงานไฟฟา น้ำประปา ลดการใชถุงและขวดพลาสติก รณรงค
การแยกขยะ เพื่อชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
อีกทัง้ บริษทั มีการกำหนดนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เพือ่ เสริมสรางและพัฒนาความรูค วามสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพ
ของพนักงานในทุกระดับใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทัง้ เพือ่
ใหบคุ ลากรมีขดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ โดยสนับสนุน
ใหบคุ ลากรไดรบั การฝกอบรมอยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอก
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทำงานของบุคลากร พัฒนาดานรางกายและ
จิตใจ จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและการ
มีสวนรวมของทุกสวน
คูคา

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค า ในคูม อื
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ใหความสำคัญในกระบวนการจัดซือ้ จัดหา
ซึง่ เปนกระบวนการสำคัญเพือ่ กำหนดคาใชจา ย และคุณภาพสินคา
จึงตองมีขนั้ ตอนการดำเนินงานเพือ่ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
และกอใหเกิดประโยชนสงู สุด บริษทั ใหความสำคัญกับคูค า อันเปน

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บุคคลทีช่ ว ยเหลือและเปนสวนหนึง่ ในการผลักดันใหการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั สำเร็จลุลว งไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษทั ปฏิบตั ติ อ คูค า
อยางเสมอภาคบนพืน้ ฐานการแขงขันทีเ่ ปนธรรมและเคารพซึง่ กัน
และกัน รวมทัง้ ไดสอื่ สารเรือ่ งจรรยาบรรณทีม่ ตี อ คูค า ใหพนักงานเกิด
ความตระหนัก ทำความเขาใจ และนำแนวทางไปปรับใชในการปฏิบตั งิ าน
คูแขงทางธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขงทาง
ธุรกิจในคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ใหความสำคัญกับคูแ ขงทาง
ธุรกิจ โดยไมไดมองวาเปนเพียงคูแ ขงทางธุรกิจดานเดียว แตบริษทั
มองวาดวยสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ คูแ ขงทางธุรกิจยังสามารถ
ผันตัวมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจทีส่ ำคัญในอนาคต โดยสอดคลองกับ
หลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแขงขัน
ทางการคาไมละเมิดความลับหรือลวงรูค วามลับทางการคาของคูค า
ดวยวิธีฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
(3) ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย
เจาหนี้

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนี้ใน
คูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ใหความสำคัญกับบรรดาเจาหนี้
ทางการคา ซึง่ เปนผูม สี ว นสำคัญในการสนับสนุนใหธรุ กิจของบริษทั
สามารถดำเนินไปไดอยางเรียบรอย โดยบริษทั เขมงวดในการชำระ
หนีค้ า บริการ และ/หรือคาสินคาทีไ่ ดซอื้ จากเจาหนีท้ างการคาตาม
กำหนดเวลาทุกราย โดยไมมกี ารเลือกปฏิบตั วิ า เปนเจาหนีท้ างการ
คารายใหญหรือรายเล็ก
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอมในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยตระหนัก
ถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใชสื่อออนไลนในสังคมไทยใน
ทุกดาน ทั้งดานสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตและระบบไอซีที บริษัทเครงครัดในเรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ อาทิเชน พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร และสนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ะสงเสริม
การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย
ดานสังคม ชุมชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใชงานอินเทอรเน็ตที่มี
อิทธิพลอยางสูงตอการใชชวี ติ ประจำวันของสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะ
การใชงานของเด็กและเยาวชน บริษทั สนับสนุนการใชอนิ เทอรเน็ต
อยางปลอดภัยและสรางสรรค สงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอรเน็ตมาใชเปนสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผูดอยโอกาส ใหสามารถ
เรียนรู คุน เคยและสามารถใชเทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเปนอยู
ของสังคมไทยใหดีขึ้น
ดานการศึกษา

บริษัทไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษา และองคกรที่มีความ
สนใจเขาเยี่ยมชมศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ตลอด
จนเปดอบรมใหนกั เรียนมีความรูร ะดับพืน้ ฐานดานเทคโนโลยี IoT
(Internet of Things) แบบเขาใจงาย ฝกการออกแบบคำสัง่ ใหอปุ กรณ
KidBright ตามที่ผูเขาอบรมไดออกแบบไว พรอมทั้งเรียนรูการ
ดำเนินงานของบริษทั โดยมีสถาบันและองคกรทีส่ นใจเขามาศึกษา
ดูงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
ดานสิ่งแวดลอม

บริษัทใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
กลาวคือ ทางตรง บริษัทสงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธให
พนักงานรวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา น้ำประปา ดวยการเปด
ใชไฟฟาเทาทีจ่ ำเปน ปดไฟฟาในจุดทีไ่ มมคี วามจำเปนตองใชงานใน
ชวงเวลาพัก และหลังเวลางาน การใชกระดาษใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดยการใชกระดาษทัง้ สองหนา รวมถึงกำหนดนโยบาย Paperless
ดวยการรณรงคลดการใชกระดาษโดยไมจำเปน ใหรบั สงเอกสารภายใน
บริษัทดวยดิจิทัลไฟลแทนการถายสำเนาเอกสาร สำหรับทางออม
ศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) สรางโดยใชเทคโนโลยีทชี่ ว ย
ในการประหยัดพลังงานไฟฟา เนือ่ งจากผนังของศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูล
ไอเน็ต (INET-IDC) มีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถปองกันความรอนภายนอกเขา
สูภ ายใน ทำใหเครือ่ งปรับอากาศภายในศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต
(INET-IDC) ไมตองทำงานหนัก สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา
นอกจากนี้ ภายในศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษัท
ยังเลือกใชผลิตภัณฑหลอดไฟฟา LED Motion Sensor ซึ่งหลอด
จะสวางเมือ่ จับความเคลือ่ นไหวไดและดับลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจาก
ไมมคี วามเคลือ่ นไหว ซึง่ หลอดไฟฟาดังกลาวนอกจากจะชวยประหยัด
พลังงานแลว ยังมีอายุการใชงานนานกวาหลอดไฟฟาปกติทั่วไป
นอกจากนั้น ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอรไดเลือกใชน้ำยา
ดับเพลิง และน้ำยาเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ มทำลายสิง่ แวดลอม และ
ไมทำใหเกิดภาวะโลกรอน
3.2 ชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
ผูม สี ว นไดเสียสามารถติดตอสือ่ สารกับบริษทั ไดโดยตรงผานทาง
หลายชองทางดวยกัน เชน เว็บไซตของบริษัท เลขานุการบริษัท
หนวยงานประชาสัมพันธ และหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หรืออาจ
ใชชอ งทางอืน่ ทีผ่ มู สี ว นไดเสียเห็นวาเหมาะสมก็ได นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังจัดใหมชี อ งทางในการแจงรองเรียน/แจงเบาะแส (Whistleblower)
ใหผมู สี ว นไดเสียยังสามารถแจงหรือรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ หรือกรรมการตรวจสอบไดสะดวกและรวดเร็ว

60

61

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. นโยบายเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารใหความสำคัญตอเรือ่ งทรัพยสนิ
ทางปญญา และถือเปนนโยบายหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม
สงเสริม ไมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมในการใชซอฟตแวร
ทีเ่ ปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาของบุคคลอืน่ โดยไดกำหนด
แนวปฏิบตั ใิ หพนักงานทุกคนจะตองลงนามรับทราบนโยบายขององคกร
ทีเ่ กีย่ วของกับการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรสว นบุคคล นอกจากนัน้
บริษทั ยังมีการประกาศภายในบริษทั เรือ่ ง “หามกระทำการอันเปน
การละเมิดหรือฝาฝนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเปนการประกาศ
หามพนักงานกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
และ/หรือกระทำการอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

5.1 คุณภาพของขอมูลที่เปดเผย
คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกทานตระหนักดีวา
ขอมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ลวนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของผูถ อื หุน และผูล งทุน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร
และพนักงานจึงตระหนักและใหความสำคัญในการกำกับดูแลให
เปดเผยขอมูลและสารสนเทศทีม่ นี ยั สำคัญของบริษทั อยางมีคณ
ุ ภาพ
โดยยึดหลักความถูกตอง ความรวดเร็ว ความโปรงใส และวิธกี ารให
ขอมูลเทาเทียมกันทุกกลุม ซึง่ เปนการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่
และแสดงความโปรงใสในการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ ทีเ่ กิดขึน้
สารสนเทศที่เปดเผยตองเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
ชัดเจนไมคลุมเครือ เปนขอมูลทีม่ ขี อ สรุปอยางชัดเจน และเพียงพอ
ตอการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได
และผานการรับรองตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหการรับรูขอมูลทั่วถึงและเทาเทียมกัน
5.2 ชองทางการเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารไดยดึ ถือการปฏิบตั ติ ามขอกำหนด
ในการเปดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ ขอกำหนดในการ
เปดเผยสารสนเทศทีต่ อ งรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic
Reports) และการเปดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ (NonPeriodic Reports) ชองทางหลักทีใ่ ชในการเปดเผยขอมูลของบริษทั
ไดแก การจัดสงเอกสารใหแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผานระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล
ทีถ่ กู ตองครบถวนทันเวลา และโปรงใส จึงไดเพิม่ ชองทางเลือกอืน่ ใน
การเปดเผยขอมูลเพือ่ ใหมกี ารเขาถึงขอมูลไดทวั่ ถึงมากยิง่ ขึน้ ไดแก
เว็บไซตของบริษทั (http://ir.inet.co.th/) รวมทัง้ แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจำป (แบบ 56-1) เดิม รายงานประจำป (แบบ 56-2) ถึงป
2562 และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 One Report)
5.3 นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทจัดใหมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations
หรือ IR) ทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และ
รับผิดชอบการติดตอสือ่ สาร เพือ่ สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางบริษทั
กับผูถ อื หุน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ใหมีความเขาใจขอมูล
ของบริษทั อยางถูกตอง ตลอดจนดูแลกระบวนการรายงานทางการ
เงิน เชน การเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศทีบ่ ริษทั
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการทำบทรายงาน
และการวิเคราะห (MD&A)
ทัง้ นี้ บริษทั ไดเปดโอกาสใหสามารถเขาพบผูบ ริหารของบริษทั ได
ตามความเหมาะสม เพือ่ ใหซกั ถามในขอสงสัยตางๆ ทีม่ ตี อ บริษทั โดย
การทำงานของสวนงานนักลงทุนสัมพันธทผี่ า นมาไดรบั การสนับสนุน
ทีด่ แี ละตอเนือ่ งจากผูบ ริหารระดับสูง สำหรับการติดตอสวนนักลงทุน
สัมพันธสามารถทำไดโดยทางโทรศัพทหมายเลข 0 2257 7000
ทางโทรสารหมายเลข 0 2257 1379 ทางเว็บไซตของบริษทั ที่ (http://
ir.inet.co.th/) และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ ir@inet.co.th
ในป 2564 บริษัทมีกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ โดยผูบริหาร
มีสวนรวมในการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธทุกครั้ง ดังนี้
• เขารวมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยจำนวน
2 ครั้ง
• พบนักวิเคราะหหลักทรัพยจำนวน 1 ครั้ง
นอกจากนีใ้ นป 2564 บริษทั ไดรบั การคัดเลือกใหเปนหุน ในกลุม
Value Stock ในโครงการจัดทำบทวิเคราะหสำหรับผูล งทุนป 2 ซึง่
จะชวยใหผถู อื หุน นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวย
งานที่เกี่ยวของ เขาถึงขอมูลของบริษัทที่สำคัญอีกชองทางหนึ่ง
5.4 นักวิเคราะหหลักทรัพย
บริษทั เปดโอกาสในการใหขอ มูลตางๆ ของบริษทั กับนักวิเคราะห
หลักทรัพยจากบริษทั หลักทรัพยตา งๆ อยางทัว่ ถึงและเปนธรรม ซึง่ บริษทั
ไดใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของผลประกอบการของบริษัท แนวโนม
และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ใหนกั วิเคราะหนำไปเปน
ขอมูลเพื่อสื่อสารเปดเผยตอนักลงทุนทั่วไป
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถ
มีทักษะ และประสบการณการทำงานจากหลากหลายสาขา สงผล
ใหการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทมุงพัฒนาองคกรสูความสำเร็จ โดยกำหนด
นโยบายและใหความเห็นในการกำหนดกลยุทธธรุ กิจเปนผูว างกลยุทธ
และนโยบายทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันและ

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

ดำเนินกิจการของบริษทั ใหเปนไปตามขอบังคับและมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
ดวยความซือ่ ตรง มีจริยธรรมภายใตจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
และนโยบายการบริหารของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ไดมสี ว นรวม
ในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายและแผนธุรกิจ
ของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะผูบ ริหารและคณะจัดการของบริษทั เพือ่ ใหเปนไปตาม
เปาหมายและแผนธุรกิจทีก่ ำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานทีก่ ำกับดูแล
และหนวยงานทางราชการทีเ่ กีย่ วของและตามมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
เพือ่ เพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกจิ การและความมัน่ คงใหแก
ผูถ อื หุน ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย
ในป 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ
บริษทั ใหเหมาะกับแนวโนมและสภาวะการแขงขันในปจจุบนั รวมถึง
ใหสอดคลองตอการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
พรอมทั้งไดติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ ใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ คณะกรรมการไดตดิ ตามผลการ
ดำเนินงานของฝายบริหาร โดยกำหนดใหมกี ารรายงานผลการดำเนิน
งานและผลประกอบการของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ทุกคนตระหนักในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการดูแลบริหารกิจการ เพือ่ ประโยชนทดี่ ที สี่ ดุ ของผูถ อื หุน (Fiduciary
Duty) ครอบคลุมหนาที่สำคัญ 4 ประการ ไดแก การปฏิบัติหนาที่
ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน (Duty of Obedience) และการ
เปดเผยขอมูลตอผูถ อื หุน อยางถูกตองครบถวน (Duty of Disclosure)

6.1 การแบงแยกอำนาจหนาที่
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปดวยดี ไดมีการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัท
และฝายบริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหนาทีก่ ำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท มติ
ของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขณะทีฝ่ า ย
บริหารมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการนำกลยุทธ วัตถุประสงคไปปฏิบตั ิ
ใหสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององคกร
การแบงแยกบทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริษทั เปนตัวแทนของผูถ อื หุน รายใหญซงึ่ ถือหุน
รอยละ 24.90 ของหุนทั้งหมด (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) และ
กรรมการผูจัดการเปนผูดำรงตำแหนงทางการบริหารสูงสุดของ
บริษทั อีกทัง้ ยังเปนผูท มี่ คี วามรูค วามสามารถ มีประสบการณ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อเปนการแบง
แยกหนาทีใ่ นการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงาน
ประจำ ดังนัน้ ผูม สี ว นไดเสียจึงมัน่ ใจไดวา กรรมการบริษทั สามารถ
ปฏิบตั งิ านในฐานะตัวแทนของผูถ อื หุน ไดอยางเปนอิสระ ซึง่ จะทำให
เกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

• เปนผูนำและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให
มีประสิทธิภาพ
• ทำหนาทีเ่ ปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุม
ผูถือหุน และการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
• สนับสนุน และผลักดันใหกรรมการบริษัททุกคนมีสวนรวมใน
การประชุม
• รวมกับกรรมการผูจ ดั การและเลขานุการบริษทั กำหนดวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
• ชวยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝายบริหาร
ผานทางกรรมการผูจัดการอยางสม่ำเสมอ

• กำหนดและจัดทำวิสยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณ
และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปเสนอใหคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจนติดตามความคืบหนาเปรียบเทียบ
กับงบประมาณและแผนงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษทั
รับทราบความคืบหนาเปนประจำ
• บริหารจัดการกิจการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ภายใตกรอบนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท
• ควบคุมการดำเนินงานของบริษทั อาทิเชน อำนาจในการจัดจาง
บรรจุ แตงตัง้ การปรับเลือ่ นตำแหนง ปรับอัตราเงินคาจาง และ
กำหนดบทลงโทษทางวินยั หากบุคลากรไมปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
วินยั ของบริษทั ออกคำสัง่ และประกาศวิธกี ารในการบริหารงาน
• มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจางในวงเงิน
ครั้งละไมเกิน 30 ลานบาท
• เสริมสรางศักยภาพและรักษาทีมผูบริหารที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธและเปาหมายของบริษัท
อยางมีประสิทธิผล
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6.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ใหความสำคัญเปนอยางยิง่ กับความเปนอิสระในการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั และผูถ อื หุน
โดยรวม กรรมการบริษทั ทุกทานปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต
และคำนึงถึงผลประโยชนของบริษทั เปนสำคัญ โดยตระหนักเสมอ
วาเปนตัวแทนของผูถ อื หุน ทำหนาทีใ่ นการสังเกตการปฏิบตั งิ าน ให
คำแนะนำ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝายบริหาร
อยางใกลชดิ บริษทั ไดกำหนดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
เปนประจำอยางนอย 3 เดือนครัง้ โดยมีการกำหนดวาระการประชุม
ลวงหนาอยางชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน
โดยไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วันกอนการ
ประชุมทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครัง้ จะใชเวลา
โดยประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยในป 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ สิน้ 8 ครัง้ (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 8 รายงานผลการ
ดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ เรือ่ งการเขาประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทประจำป 2564)

กรรมการบริษทั ทุกทานตองมีหนาทีท่ ตี่ อ งเขารวมประชุมทุกครัง้
เวนแตมเี หตุจำเปนทีต่ อ งลาประชุม และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทุกครัง้ ไดเชิญผูบ ริหารระดับสูงของทุกสายงานเขารวมประชุม
รวมทั้งไดเชิญผูบริหารในเรื่องที่เกี่ยวของรวมชี้แจงขอมูลหรือให
ขอมูลเพิม่ เติมในฐานะผูเ กีย่ วของในเรือ่ งนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายเกีย่ วกับการกำหนดองค
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมถึงขณะทีค่ ณะกรรมการจะ
ลงมติ โดยการประชุมทุกครัง้ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอ ย
กวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด ยกเวนกรณีทมี่ คี วามจำเปน
เรงดวนตองดำเนินการประชุม มิฉะนัน้ จะกอใหเกิดความเสียหาย
กับบริษัท ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
นอกจากนีใ้ นป 2564 ไดมกี ารกำหนดตารางการประชุมกรรมการ
ประจำป 2565 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครัง
้ ที่

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21 มกราคม 2565
24 กุมภาพันธ 2565
7 มีนาคม 2565
28 เมษายน 2565
13 พฤษภาคม 2565
10 สิงหาคม 2565
11 พฤศจิกายน 2565
14 ธันวาคม 2565
-

12 กุมภาพันธ 2565
7 พฤษภาคม 2565
6 สิงหาคม 2565
5 พฤศจิกายน 2565
3 ธันวาคม 2565
-

20 มกราคม 2565
23 กุมภาพันธ 2565
31 มีนาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
14 กรกฎาคม 2565
10 สิงหาคม 2565
12 ตุลาคม 2565
9 พฤศจิกายน 2565
14 ธันวาคม 2565

ครัง
้ ที่

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย
่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย
่ ง

คณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบต
ั ข
ิ อง
กรรมการผูจ
 ด
ั การ

1
2
3
4
5

17 กุมภาพันธ 2565
10 พฤษภาคม 2565
25 สิงหาคม 2565
8 ธันวาคม 2565
-

27 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ 2565
25 พฤษภาคม 2565
24 สิงหาคม 2565
16 พฤศจิกายน 2565

25 พฤศจิกายน 2565
-

9 มีนาคม 2565
9 กันยายน 2565
-

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

6.3 การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษทั กำหนดใหกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารมีการ
ประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไมมกี รรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร
หรือฝายบริหารเขารวมประชุม เพือ่ อภิปรายปญหาตางๆ เกีย่ วกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยูในความสนใจ
6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษทั จะจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการทีเ่ ขารับตำแหนงกรรมการ
ใหมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
และการดำเนินการดานตางๆ ของบริษทั เพือ่ เตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ตลอดจนขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
รวมทัง้ ใหขอ มูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน ขอบังคับบริษทั รายงานประจำ
ป นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูม อื จริยธรรม เปนตน โดยในป
2564 บริษัทมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมจำนวน 2 ทาน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
2. นายมรกต เธียรมนตรี มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
6.5 คาตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนกรรมการของบริษทั ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคา
ตอบแทนอยูใ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่
จะดูแลและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ งการและไดขออนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน แลว กรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเปนกรรมการ
บริษทั กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การจะไดรบั
คาตอบแทนสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบ โดยคณะ
กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเปน
ผูพิจารณาและนำเสนอจำนวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปเปน
ผูพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดทาย
6.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผูบริหารบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการเตรียมความพรอมใหแกกรรมการ
ทีเ่ ขารับตำแหนงใหม โดยจัดใหมกี ารบรรยายสรุปใหแกกรรมการใหม
และจัดทำเอกสารสำคัญตางๆ ของบริษทั ไดแก โครงสรางของคณะ
กรรมการบริษทั ขอบังคับ ระเบียบ นโยบายทีส่ ำคัญ และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ขอมูลเกีย่ วกับขอพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ในฐานะกรรมการของบริษทั ไดอยางครบถวน นอกจากนีย้ งั ไดจดั ทำ
รายงานสรุปภาพรวมทัง้ หมดขององคกรทัง้ ของบริษทั เองและบริษทั ยอย

คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายในดานการใหความรูแ ก
กรรมการบริษทั เพือ่ การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เสริมสรางความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ พรอมกันนีย้ งั สงเสริม
ในดานทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดจดั ใหเขารวมการอบรม สัมมนา
ทีจ่ ดั โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), และหลักสูตร Director Certiﬁcation Program
(DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit Committee
Program (ACP) และ Ethical Leadership Program (ELP) ซึ่ง
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
of Directors) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนตน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการไดตาม Fiduciary
Duties และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษทั ไดสง ผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรเลขานุการบริษทั และหลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของทีจ่ ดั โดย
สถาบันและหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ เสริมสราง
ใหมคี วามรูค วามเขาใจในหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบซึง่ จะชวยสนับสนุนการ
ทำงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยใหดำเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกดวย
ในป 2564 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ
ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) 42/2021 ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
เปนหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษทั ทีต่ อ งการเรียนรูบ ทบาทหนาที่
ของกรรมการตรวจสอบในการสอบทานและติดตามดูแลดานตางๆ
และ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปน วนิชยกลุ กรรมการอิสระ ไดเขารวมอบรม
หลักสูตร Directors Certiﬁcation Program (DCP) 312/2021
ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เปนหลักสูตร
ทีจ่ ะทำใหกรรมการบริษทั เขาใจถึงบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการทำหนาทีก่ ำกับดูแลองคกร เพือ่ ใหเกิดการดำเนินงานทีน่ ำไปสูก าร
มีผลประกอบการทีด่ ี และมีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ทีเ่ กีย่ วของ อันจะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย
ขององคกร

64

65

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การประเมินการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในป 2564 การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ ไดดังนี้
ประเภทของคณะกรรมการ

ประเภทของการประเมิน

ผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

97.70%

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล

96.78%

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

95.10%

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล

95.45%

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

99.62%

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล

100.00%

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

96.00%

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายบุคคล

100.00%

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำทุกป
โดยในป 2564 จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุม
ครัง้ ที่ 8/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
รายคณะ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการ
บริษัทแบบรายคณะ ปละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั แบบรายคณะ และ
เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการ
บริษทั แบบรายคณะ ในป 2564 ผลการประเมินอยูท รี่ อ ยละ 97.70

รายบุคคล
คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำทุกป
โดยในป 2564 จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุม
ครัง้ ที่ 8/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรรมการ
บริษัทแบบรายบุคคล ปละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษทั สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล และเสนอ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตอ
คณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของกรรมการบริษทั
แบบรายบุคคล ในป 2564 ผลการประเมินอยูที่รอยละ 96.78

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

การประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านในป
2564 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่
4/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแบบรายคณะและ
รายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
รายคณะ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งแบบรายคณะ ในป 2564 ผลการประเมินอยูท รี่ อ ยละ 95.10
รายบุคคล
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งแบบรายบุคคล ในป 2564 ผลการประเมินอยูท รี่ อ ยละ 95.45

คณะกรรมการบริหารไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านในป 2564 จัด
ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุมครัง้ ที่ 7/2564 วัน
ที่ 11 ธันวาคม 2564 เปนการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนิน
งานคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะและรายบุคคล ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
รายคณะ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการ
บริหารแบบรายคณะ ในป 2564 ผลการประเมินอยูท รี่ อ ยละ 96.00
รายบุคคล
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของกรรมการบริหาร
แบบรายบุคคล ในป 2564 ผลการประเมินอยูที่รอยละ 100.00

การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ

การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านในป 2564 จัดใหมกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
เปนการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแบบรายคณะและราย
บุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
รายคณะ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการ
สรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแบบรายคณะ
ในป 2564 ผลการประเมินอยูที่รอยละ 99.62
รายบุคคล
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของกรรมการ
สรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแบบรายบุคคล
ในป 2564 ผลการประเมินอยูที่รอยละ 100

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำ
ทุกป โดยในป 2564 จัดใหมกี ารประเมินตนเองในการประชุม ครัง้
ที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได
นำตัวอยางแบบสอบทานการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยตนเอง จากคูม อื คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ รวบรวมขอมูลโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
มาปรับใช โดยแบบสอบทานดังกลาว ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง
และองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบวา มีลักษณะที่
สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
และพิจารณาสภาพแวดลอมทัว่ ไป เอือ้ ตอการทำหนาทีข่ องคณะ
กรรมการตรวจสอบ
สวนที่ 2 แนวทางในการพิจารณาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติ
หนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอยางครบถวน
โดยกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงานคณะกรรมการ
บริษทั แบบทัง้ คณะ มาจากแนวทางการพิจารณาในเรือ่ งโครงสราง
และคุณสมบัติ บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การประชุม การ
ทำหนาทีข่ องกรรมการ ความสัมพันธกบั ฝายจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
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6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทไดยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกตองเปนแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ ในป 2559 บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่
ใหกรรมการบริษทั ผูบ ริหารและพนักงานทุกคน ไดยดึ ถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
สรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมคุณคาทางจริยธรรม อันแสดงถึง
ความซื่อสัตย ความยึดมั่นตอกฎหมาย เพื่อใหเปนแบบแผนความ
ประพฤติดที หี่ ยัง่ รากลึก เปนองคกรทีเ่ ติบโตอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
อันจะสงผลดีตอ สังคมประเทศชาติสบื ไป ซึง่ ไดทำการเผยแพรคมู อื
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการไวบนระบบ
สือ่ อิเล็กทรอนิกสทใี่ ชภายในบริษทั กรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และ
พนักงานทุกทานสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกทั่วถึงตลอด
เวลา และในป 2561 บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับ
พนักงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสีสันและรูปแบบใหนาสนใจมากขึ้น
6.8 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความ
เหมาะสมของการทำรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ไวอยางชัดเจน เชน ขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำหนด
นโยบาย และวิธีการดูแลไมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
ผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษทั
ไดรบั ทราบถึง รายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีม่ คี วามขัด
แยงทางผลประโยชนและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเสมอ โดยผานการ
พิจารณาอยางรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ รวมทัง้
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยกำหนดราคาและเงือ่ นไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
(Arm's Length Basis) รายการระหวางกันทีม่ สี าระสำคัญจะเปดเผย
รายละเอียด มูลคารายการ คูส ญ
ั ญา เหตุผล/ความจำเปนในรายงาน
ประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) เดิม
และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 One Report)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในวาระใดทีก่ รรมการมีสว น
ไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือใหกรรมการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย โดยขอใหกรรมการผูมีสวนไดเสีย แจงตอที่ประชุมเพื่อ
รับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็น ในวาระนั้น
การดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายในบริษทั กำหนดใหคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ ริหาร (ซึง่ รวมถึงคูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ)
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ สำนักงานกำกับ
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย และกำหนดระเบียบเกีย่ วกับการรักษา
ความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษทั ซึง่ ถาคณะกรรมการหรือ

ผูบ ริหารนำขอมูลภายในไปใชเพือ่ ประโยชนสว นตนจะตองมีโทษตาม
ทีร่ ะบุในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2559
อีกทัง้ คณะกรรมการไดพจิ ารณากำหนดหลักเกณฑ เงือ่ นไขและ
วิธกี ารรายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการและผูบ ริหาร โดยเปน
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารในการจัดทำรายงาน
และจัดเก็บหลักฐานไวทบี่ ริษทั เพือ่ ใหบริษทั ไดทราบถึงการมีสว น
ไดเสียทีอ่ าจจะเกีย่ วของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และ
ไมกอใหความขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปตามมาตรา 89/14
แหงพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2551
6.9 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในทำหนาที่
ในการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ไดดำเนินตามแนวทางทีก่ ำหนดและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั (Compliance Control) และเพือ่
ใหฝา ยตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระสามารถทำหนาทีต่ รวจสอบ
และถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั จึงกำหนดใหฝา ยตรวจ
สอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจ
สอบ และไดรับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
บริ ษั ทไดจั ด ใหมีก ารบริ หารจั ดการภายในองค กรใหมีค วาม
สอดคลองกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลทีม่ คี วามสอดคลอง
กับกลยุทธขององคกร และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการความเสีย่ ง
ทัว่ ทัง้ องคกร (Enterprise Risk Management) เพือ่ ใหเปนองคกร
ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแขงขันในระยะยาวและสรางความเชือ่ มัน่
ตอลูกคาและผูถือหุน
6.10 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ
บริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำป งบ
การเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไวซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิผลเพือ่ ใหมนั่ ใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมคี วามถูกตอง
ครบถวนและเพียงพอทีจ่ ะดำรงรักษาไวซงึ่ ทรัพยสนิ และเพือ่ ใหทราบ
จุดออนเพือ่ ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อยางมีสาระสำคัญ
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6.11 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจำป 2564 ในดานตางๆ 5 ดาน
คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการบริษทั เห็นวา บริษทั มีระบบควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ไดจดั ใหมที รัพยากรอยางเพียงพอ
ที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว รวมทั้ง มีระบบการ
ควบคุมภายในเพือ่ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั รวมและบริษทั
ยอย ใหเปนไปอยางโปรงใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.12 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดใหการบริหารความเสีย่ งเปนความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พิจารณานโยบาย
และกรอบการบริหารความเสีย่ ง ติดตามการพัฒนากรอบการบริหาร
ความเสีย่ ง ประเมินอนุมตั แิ ผนจัดการความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงการระบุ
ความเสีย่ ง ประเมิน กำหนดมาตรการปองกัน หรือลดความเสีย่ ง ติดตาม
ดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางเหมาะสม สงเสริมใหนำ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งไปสูก ารปฏิบตั ิ และสือ่ สารผลดังกลาวให
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ พิจารณา
เพื่อใหเปนไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำ
หลักการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
แสดงถึงความมุงมั่นในการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอกั ษรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จึงไดประกาศ
ใชนโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
เมือ่ ป 2559 บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ เปนแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน อันจะชวยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ให
มีประสิทธิภาพดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีจริยธรรม และรับผิดชอบ
ตอผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให
เปนแบบแผนความประพฤติดที หี่ ยัง่ รากลึก เปนองคกรทีเ่ ติบโตอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน อันจะสงผลดีตอสังคมประเทศชาติ
การดำเนินธุรกิจในปจจุบนั เนนการบริหารงานเพือ่ การเติบโตอยาง
ยัง่ ยืน มีวิสยั ทัศนในการเปนผูใ หบริการโครงสรางพืน้ ฐานดาน ICT
ชัน้ นำ ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ และมีคณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล ดังนัน้
เปาหมายของบริษัท จึงมิไดมีเพียงการสรางกำไรสูงสุดเทานั้น แต
ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบตอปจจัยแวดลอมทุกดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานสังคมชุมชน ดานการศึกษา และดาน
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม
ไมวาจะเปนผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หรือแมกระทั่งคูแขง เพื่อ
เปนพืน้ ฐานในการเติบโตอยางยัง่ ยืน ซึง่ มีความสอดคลองกับแนวทาง
ในการปฏิบัติหนาที่ของจรรยาบรรณธุรกิจที่มีอยูขององคกร

นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการบริการแลว
บริษทั ยังดำรงไวซงึ่ การเปนบรรษัทภิบาล ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจ มีสว นรวมในการพัฒนาสังคม สิง่ แวดลอมและชุมชน โดยสง
เสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติ
งานโดยยึดมัน่ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไมมขี อ ยกเวน หรือเลือกปฏิบตั ิ
ทัง้ นี้ จรรยาบรรณธุรกิจยังเปนแนวทางในการกำหนดกรอบการ
ประพฤติแนวทางปฏิบตั ิ มาตรการและบทลงโทษสำหรับผูท ปี่ ระพฤติ
ขัดตอจรรยาบรรณ เปนหลักเกณฑในการพิจารณา วิเคราะหความ
เสีย่ งและผลกระทบ ควบคุมและติดตามใหเกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยา
บรรณธุรกิจ เปนหลักเกณฑกำหนดบทลงโทษตอผูท ฝี่ า ฝน และเปน
เครือ่ งมือในการสื่อสารใหบคุ ลากรทุกคนทุกระดับในบริษทั ทราบ
ถึงหลักจรรยาบรรณที่ตองปฏิบัติ
บริษทั ไดเผยแพรคมู อื จรรยาบรรณธุรกิจไวบนระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ที่ใชภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกทัว่ ถึงตลอดเวลา และในป 2561
บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงานเพิม่ เติม เพือ่
เพิ่มสีสันและรูปแบบใหนาสนใจมากขึ้น
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการ อยางโปรงใส
และเปนธรรม เพือ่ กอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน และผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม โดยยึดหลัก “หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำหรับบริษทั
จดทะเบียน ป 2560”(Corporate Governance Code:“CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการบริษัทจึงไดปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการใหครอบคลุม
ตามหลักเกณฑการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึงการสรางมูลคา
สูงสุดแกผูถือหุน และเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนเปนแนวทาง ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษทั ไดจดั ทำเปนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการดำเนินธุรกิจ ซึง่ ประกอบไปดวย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ คูม อื จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเพือ่ การสือ่ สารกับพนักงาน นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ นโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายบริหาร
ความเสีย่ ง เปนตน โดยกำหนดใหมกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ปนประจำทุกปตามความจำเปนและเหมาะสม ซึง่ กรรมการ ผูบ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกทั่วถึงตลอดเวลาผาน
ทางระบบ Intranet และ เว็บไซตของบริษัท
โดยในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับสมบูรณและฉบับเพื่อการสื่อสารกับ
พนักงาน และนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการไดพจิ ารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทํา
ผิดหรือการทุจริต
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดมงุ มัน่ และใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี าอยางตอเนือ่ ง และไดพฒ
ั นาระดับ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทมาโดยตลอด เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินจากองคกรตางๆ ดังนี้

การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทไดรับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในระดับ “ดีมาก (Very Good) หรือ 4 ดาว” ตัง้ แตป 2558
เปนตนมา จาก “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
: CGR)” ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยในป
2564 บริษัทที่ไดรับการประเมินในระดับ “ดีมาก (Very Good)
หรือ 4 ดาว” จากบริษัทที่ไดรับการสำรวจทั้งหมด 716 บริษัท

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ
 อ
ื หุน
 ประจําป
2564

บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ตามแนวทางในคูม อื AGM Checklist ทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยสมาคมสงเสริม
ผูล งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยบริษัท ไดให
ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจำปสม่ำเสมออยางตอเนือ่ ง ทำใหในป 2564 บริษทั ไดคะแนน
จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป (AGM
Checklist) 99 คะแนน

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

-7-

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
สรรหา กําหนดคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

สํานักกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

รองกรรมการผูจัดการ

สายงาน
ธุรกิจ

สายงานพัฒนา
และวิจัยธุรกิจใหม

สายงาน
พัฒนาคุณภาพบริการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สํานัก
บริหารความเสี่ยง

สํานัก
ตรวจสอบภายใน

สายงาน
พัฒนาองคกร

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

70

71

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวย
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหาร / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
3. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
4. นายทินกร นาทองลาย
กรรมการ
1
5. นายมรกต เธียรมนตรี
กรรมการ
2
6. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล
กรรมการอิสระ
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
10. นายชวลิต จินดาวณิค
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : 1 นายมรกต เธียรมนตรี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
2 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ มีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2564

จำนวนกรรมการดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กำหนดใหมีกรรมการจำนวนไมนอยกวา 11 ทาน และไมเกิน 15 ทาน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหมทุกประการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถดำรงตำแหนง
กรรมการ เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนสูงสุดจากการทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให
กรรมการบริษทั สามารถดำรงตำแหนงกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 บริษทั ในป 2564
บริษทั ไมมกี รรมการรายใดของบริษทั ทีด่ ำรงตำแหนงในบริษทั จดทะเบียนเกินกวา 5 บริษทั ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงตางๆ
ของกรรมการ และผูบริหารเปนรายบุคคลในหัวขอคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารในเว็บไซตของบริษัทและในเอกสารแนบ 1
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการผูม อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบดวย "นายทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล หรือ นายณรงค ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อรวมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นายมรกต เธียรมนตรี
หรือ นายทินกร นาทองลาย คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน และ
ประทับตราสำคัญของบริษทั หรือ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ลงลายมือ
ชื่อรวมกับ นายมรกต เธียรมนตรี หรือ นายทินกร นาทองลาย คน
ใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"
ขอบเขต อำนาจ หนาที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอำนาจหนาทีจ่ ดั การบริษทั ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขอ บังคับของบริษทั และมติทปี่ ระชุมของผูถ อื หุน และ

ใหรวมถึงอำนาจหนาที่ ดังนี้
1. กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทใหไดผลดีที่สุด ตาม
แนวทางของขอบังคับของบริษทั และตามมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
6. มอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได
7. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั หรือเขาเปนหุน สวนในหาง

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

หุน สวนสามัญ หรือเปนหุน สวนไมจำกัดความรับผิดชอบในหางหุน
สวนจำกัด หรือเปนกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษทั ไมวา จะทำเพือ่ ประโยชนสว นตนหรือประโยชนของผูอ นื่ เวน
แตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
8. กรรมการตองแจงใหบริษทั ทราบโดยไมชกั ชา หากมีสว นไดเสีย
ไมวา โดยตรงหรือโดยออมในสัญญาบริษทั ทำขึน้ หรือถือหุน หรือหุน กู
เพิม่ ขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามกฎ ระเบียบหรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกีย่ วกับเรือ่ งรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน
3. การซือ้ ขายสินทรัพยสำคัญ ซึง่ มีมลู คาของสินทรัพยของบริษทั
ทีต่ อ งขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ อื หุน ทัง้ นี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการไดมาหรือ
จำหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี้ บริษทั ไดมกี ารทบทวนขอบเขตอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั ใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy)
คณะกรรมการที่เปนอิสระ

คณะกรรมการทีเ่ ปนอิสระมีหนาทีด่ แู ลไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนระหวางบริษทั จดทะเบียนกับผูบ ริหารหรือผูถ อื หุน ราย
ใหญ หรือกับบริษทั อืน่ ซึง่ มีผบู ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญกลุม เดียวกัน
และเปนอิสระจากผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั หรือกลุม ของผูถ อื หุน
รายใหญ รวมถึงการดูแลผลประโยชนของผูถ อื หุน ทุกรายใหเทาเทียม
กัน นอกจากนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทกี่ ำหนดใหบริษทั
ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด
ที่มีอยูจริงของบริษัทและไมนอยกวา 3 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการที่เปนอิสระ
5 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ
4. นายชวลิต จินดาวณิค
กรรมการอิสระ
1
5. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ :
1 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปน วนิชยกลุ ไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ มีผลตัง้ แต
วันที่ 27 เมษายน 2564

7.3 ขอมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดยอย
(1) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เพือ่ ทำหนาทีว่ างนโยบายหรือกลยุทธและสนับสนุนในการ
ดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ทาน
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการบริหาร
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานุการ
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดกลยุทธทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ
ของบริษัทเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษทั ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ไดวางไว
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทในกลุม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะ
ทางการเงินใหแกคณะกรรมการบริษทั ทราบเปนประจำทุกเดือนทีม่ ี
การประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม
5. พิจารณาสอบทานและอนุมตั ริ ายการเกีย่ วกับการลงทุน จัดซือ้
จัดจาง และจำหนายทรัพยสนิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบริหาร การบริหารงานทัว่ ไป และรายการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ
ธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
6. พิจารณาและใหความเห็นตอเรือ่ งทีต่ อ งผานการอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการบริษทั ยกเวนในกิจกรรมใดๆ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได
มอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยชุดอื่นเปนผูดำเนินการไวแลว
7. ใหมอี ำนาจในการจัดหาพัสดุตามระเบียบ บริษทั อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2545 ในโครงการ
ทีผ่ า นการพิจารณา อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไวแลว
ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหนง
คราวละ 3 ป ใหสอดคลองกับการดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษทั
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทำหนาทีเ่ สริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการ
และเพิม่ มูลคาใหองคกร ซึง่ จะกอใหเกิดประสิทธิผลตอความเชือ่ มัน่
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และความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุง
หนาทีแ่ ละกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และ
ปรับปรุงใหการสือ่ สารระหวางคณะกรรมการบริษทั สำนักตรวจสอบ
ภายในและผูสอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน
4 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน มีความรูค วามเขาใจ
หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่อง
เกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ2 กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายชวลิต จินดาวณิค4
หมายเหตุ :
1 ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนประธานกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรู
และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษทั และเปนกรรมการอิสระ
2 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เปนกรรมการอิสระ
3 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เปนกรรมการอิสระ
4 นายชวลิต จินดาวณิค เปนกรรมการอิสระ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผย
อยางเพียงพอ โดยประสานงานกับผูส อบบัญชีภายนอกและผูบ ริหาร
ทีร่ บั ผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำป
2. สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจ
สอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหัวหนาหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ
เพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชีของบริษทั ตลอดจนเลิกจางผูส อบบัญชี
ของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูส อบบัญชีตอ คณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ เสนอตอผูถ อื หุน โดยพิจารณาความเปนอิสระ
ความนาเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณ
งานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ
ของบุคลากรทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั งิ านของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เสนอเปนสวนหนึง่ ในรายงานประจำ
ปของบริษทั ซึง่ รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจ
สอบ และประกอบดวยสาระสำคัญอยางนอย ดังตอไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท
3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นวาผูถ อื หุน และผูล งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต
ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ปนอิสระจาก
ทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นวาจำเปน ดวยคาใชจา ยของบริษทั
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความ
จำเปนและเหมาะสม และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายดวยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติรวมคณะกรรมการ
2 ชุดยอย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เขากับ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยใชชอื่ “คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ” (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee) ทำหนาที่
ทบทวนและเสนอนโยบาย กำหนดหลักเกณฑดแู ลใหคณะกรรมการ
มีขนาดและองคประกอบทีเ่ หมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ น
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะ
ตองประกอบดวยบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถและประสบการณ
ในดานตางๆ เพือ่ พิจารณาทบทวนนโยบายโครงสรางและแนวปฏิบตั ิ
โดยรวมเกีย่ วกับคาตอบแทนของบริษทั อีกทัง้ ดูแลใหมกี ารเปดเผย
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของตอสาธารณะและใหปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ า นการ
กำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคา
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชือ่ ตอไปนี้

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

1. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา กำหนดคา
2. ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
1
3. นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหา กำหนดคา
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
หมายเหตุ :
1 นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์ เปนกรรมการอิสระ

อำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ วิธกี ารสรรหา คัดเลือก
และกลัน่ กรอง ผูท จี่ ะมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ รวมทัง้ กรรมการผูจ ดั การ เลขานุการบริษทั หรือกรรมการ
อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการนั้นๆ
ขึ้น เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงตางๆ
2. ดูแลใหคณะกรรมการมีขนาดและองคประกอบทีเ่ หมาะสมกับ
องคกร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทีเ่ ปลีย่ นไป โดยคณะกรรมการจะตองประกอบดวยบุคคลทีม่ คี วาม
รูความสามารถและประสบการณในดานตางๆ
3. เสนอแนวทาง วิธกี าร และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดตางๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั แตงตัง้ ทีเ่ ปนธรรมและสมเหตุสมผลเพือ่ เสนอใหทปี่ ระชุมผูถ อื
หุนและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค า ตอบแทนของคณะจั ด การ
(Management Incentive) โดยใหสอดคลองกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ เพื่อเสนอให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสราง และแนวปฏิบตั โิ ดยรวม
เกี่ยวกับคาตอบแทนของบริษัท รวมถึงดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
ทีเ่ กีย่ วของตอสาธารณะ และใหปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ า นการกำกับ
ดูแลกิจการ
6. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการ รวม
ทัง้ นโยบายอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของภายใตกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ
ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงานกำกั บ ดู แ ล อั น ได แ ก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
แนวทางในการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากลเพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแล สนับสนุน และใหคำแนะนำแกกรรมการและผูบ ริหาร
ของบริษทั ในการปฏิบตั หิ นาที่ และความรับผิดชอบตามนโยบาย
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การจัดกิจกรรมใหพนักงานไดรบั รู และ
จัดทำคูมือเพื่อใชในการสื่อสาร

8. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นการ
กำกับดูแลกิจการ นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวของ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามความจำเปนและ
เหมาะสม เพือ่ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล ตลอด
จนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และธุรกิจของบริษทั
9. จัดทำรายงานประจำปวาดวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ
10. แตงตัง้ คณะทำงานหรือจางทีป่ รึกษา/ผูเ ชีย่ วชาญ เมือ่ มีความ
จำเปน โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทำหนาทีก่ ำหนดกรอบนโยบาย แนวทางและ
ใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งตางๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอบริษทั ทัง้ ปจจัยภายในและภายนอก
ใหมีความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ1 ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
หมายเหตุ :
1 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เปนกรรมการอิสระ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Framework) ของบริษทั เพือ่ นำเสนอคณะกรรมการบริษทั
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
จัดการความเสีย่ ง เพือ่ ทราบเปนประจำในกรณีทมี่ เี รือ่ งซึง่ กระทบตอ
บริษัทอยางมีนัยสำคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สือ่ สารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับ
ความเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจารณาแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ สนับสนุน
และทำงานสอดประสานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามความจำเปน
และเหมาะสม
9. ดำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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(5) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อทำหนาที่
กำหนดหลักเกณฑและวิธใี นการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการ ทุก 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการมีจำนวน 2 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูบริหารบริษัท มีจำนวน 4 ทาน ดัง
รายนามตอไปนี้
กรรมการผูจัดการ
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
2. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รองกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการอาวุโส
3. นายปยเรศ แซหลี
4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผูอำนวยการอาวุโส

1. ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล
2. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ
1. กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจ ดั การ และเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจงหลักเกณฑที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบแลวใหแกกรรมการผูจ ดั การรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การทุก 6
เดือน และเสนอความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจงผลการประเมินตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบแลวให
แกกรรมการผูจัดการรับทราบ

เลขานุการบริษัท

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนและตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการฯ จึงไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท
ขึ้น โดยมีภาระหนาที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผูถ อื หุน รวมทัง้ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผูถ อื หุน รายงานประจำป ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร
ตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
ซึง่ คณะกรรมการฯ ไดมมี ติแตงตัง้ รักษาการเลขานุการบริษทั เมือ่
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 โดยไดแตงตั้ง นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการและกรรมการผูจ ดั การ ปฏิบตั หิ นาทีร่ กั ษาการเลขานุการ
บริษัท ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดดังกลาวไดในเอกสารแนบ 1
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบ ริหาร รวม 4 ทาน เทากับ 21,809,976.90
บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน คาประจำตำแหนง
และโบนัส
คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชนอื่นของผูบริหาร
ไมมี
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษทั ไดจดั ใหพนักงานและผูบ ริหารเขารวมกองทุนสำรองเลีย้ ง
ชีพเพือ่ เปนสวัสดิการและหลักประกันแกพนักงานและผูบ ริหารเมือ่
ออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน
โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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แผนภาพโครงสรางภายในกลุมของบริษัท

บมจ. อิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย

นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผูจัดการ

99.99%

99.99%

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท

นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค
กรรมการผูจัดการ

นางสาวพรวิสาข มังกิจ
กรรมการผูจัดการ

99.99%

บจก. ไทยดอทคอม

นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค
กรรมการผูจัดการ

กลุมบริษัทที่ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพเปนสวัสดิการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการเก็บออมเงินใหกบั พนักงานใชจา ยเมือ่ เกษียณอายุ ซึง่ บริษทั
ไดกำหนดใหคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนผูคัดเลือกผูจัดการกองทุน โดยคำนึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social, and Governance: “ESG”)
ทัง้ นี้ บริษทั ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราการจายเงินสะสมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพเฉพาะพนักงานทีเ่ ริม่ งานกับบริษทั ตัง้ แตวนั ที่ 1 กันยายน
2550 ดังนี้
อายุงาน

อัตราเงินสะสม (รอยละของคาจาง)

ผานทดลองงาน

ตั้งแต 2 ไมเกิน 15

โดยบริษทั จายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของ
พนักงาน ในกรณีพนักงานพนจากการเปนสมาชิกกองทุน พนักงาน
มีสทิ ธิไดรบั เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบตามอายุการ
ทำงาน ดังนี้

76

77

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก

อัตราเงินสมทบ

(รอยละของคาจาง)

(รอยละของคาจาง)

2 หรือ 3

จายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก

4 ถึง 15

3

ตั้งแต 3 ป
แตไมถึง 5 ป

2 หรือ 5

จายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก

6 ถึง 15

5

ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป

2 หรือ 7

จายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก

8 ถึง 15

7

อายุงาน

นอยกวา 3 ป

จำนวนบุคลากรที่เขารวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด
ชื่อบริษัท/บริษัทยอย

บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด (บริษัทยอย)
บริษัท ไทยดอทคอม จำกัด (บริษัทยอย)
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด (บริษัทยอย)

มี/ไมมี
PVD

จํานวนพนักงานที่
เปนสมาชิก PVD (คน)

มี
มี
มี
มี

487
48
6
6

สัดสวนพนักงานเขารวม PVD
/ พนักงานทั้งหมด (%)

47.65%
49.48%
14.63%
100%

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวน 487 คน และบริษัทยอย มีพนักงานเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 60 คน
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ป 2564

ฝายบริหารระดับสูง
สายงานธุรกิจ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
สายงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ
รวม (คน)
คาตอบแทนพนักงาน (ลานบาท)

บริษท
ั อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด
(มหาชน)

บริษท
ั แมนดาลา
คอมมูนเิ คชัน
่ จํากัด
(บริษท
ั ยอย)

บริษท
ั ไทย
ดอท คอม จํากัด
(บริษท
ั ยอย)

4
283
222
183
330
1,022
469.97

2
88
7
97
40.13

2
39
41
10.67

บริษท
ั ไอเน็ต รีท
แมเนจเมนท จํากัด
(บริษท
ั ยอย)

1
5
6
7.75

ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,022 คน บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 469.97 ลานบาท ซึ่งผล
ตอบแทน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัท
ยอยมีพนักงานทั้งหมด 144 คน ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกันรวม 58.55 ลานบาท
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สวัสดิการพนักงาน

นอกจากคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว บริษทั ได
จัดใหมผี ลประโยชนและผลตอบแทนใหกบั พนักงานในรูปแบบอืน่ ๆ
อีกหลายประการ ดังนี้
1. เพื่อดูแลและสงเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษัทไดจัดใหมี
สวัสดิการเงินคารักษาพยาบาล เพือ่ ชวยเหลือคาใชจา ยใหกบั พนักงาน
รวมทัง้ จัดหาศูนยออกกำลังกายและการเลนกีฬา เพือ่ ใหเปนแหลง
สันทนาการในการจัดกิจกรรมเพือ่ สุขภาพของพนักงานและผูบ ริหาร
และจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจำป เพือ่ เปนการสงเสริมการดูแล
ตนเองใหมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพที่ดีในระยะยาว
2. การจัดใหมสี วัสดิการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย เพือ่ เปนการสงเสริม
ใหพนักงานมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตนเองอยางมัน่ คง อันเปนการสงเสริม
ขวัญและกำลังใจในการทำงานใหกบั พนักงาน และกอใหเกิดความ
ภักดีตอ องคกร บริษทั จึงไดจดั ใหมสี วัสดิการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
กับธนาคารอาคารสงเคราะห เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั พนักงาน
ที่มีความประสงคจะขอสินเชื่อที่อยูอาศัยโดยไดรับอัตราดอกเบี้ย
ทีเ่ หมาะสม และไดรบั ความสะดวกเนือ่ งจากสามารถชำระคืนสินเชือ่
จากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดทำบันทึกขอตกลงการใหสนิ เชือ่ กรุงไทยธนวัฏเพือ่ เปน
สวัสดิการแกบริษทั เพือ่ เสริมสรางสภาพคลอง และเปนคาใชจา ยสวนตัว
และครอบครัวของผูก อู นั ชวยบรรเทาปญหาทางการเงินของผูก เู มือ่
ยามจำเปน ตลอดจนสนับสนุนใหสภาพความเปนอยูข องพนักงานดีขนึ้
4. การจัดทำบันทึกขอตกลงการใหสนิ เชือ่ กับธนาคารอิสลามเพือ่
เปนสวัสดิการแกบริษัท เพื่อชวยพนักงานมีทางเลือกในการไดใช
สินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากพนักงานสวนใหญเปนวัยกอรางสรางตัว
โดยบริษทั ทีม่ อี ายุเฉลีย่ ของพนักงานอยูท ี่ 27.8 ป ใหไดเลือกใชสนิ เชือ่
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ และมีวตั ถุประสงคของการใหสนิ เชือ่ ทีแ่ ตกตางกัน
ของแตละธนาคารผูใหบริการ
5. การจัดใหมผี ลประโยชนในรูปเงินชวยเหลือในวาระตางๆ เชน
การมอบเงินชวยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะหฌาปนกิจ
สำหรับพนักงาน คูสมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินชวยเหลือ
อุปสมบท การมอบเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
6. การจัดใหมีกรมธรรมประกันชีวิตกลุม และเงินชวยเหลือการ
ขาดรายได เนือ่ งจากทุพพลภาพอันมิใชเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน เพือ่
ชวยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย
นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานในทุกระดับใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ
รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีขดี ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะสรางความไดเปรียบในดานการแขงขันใหกบั
บริษทั อยางยัง่ ยืน โดยในปทผี่ า นมาบริษทั สนับสนุนใหบคุ ลากรไดรบั
การฝกอบรมอยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกควบคูไ ปกับการ

ดำเนินการดานการจัดการความรู (Knowledge Management) ให
บุคลากร มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารถายทอดความรูจ ากประสบการณ
โดยผานหลากหลายชองทาง พรอมทัง้ ใหบคุ ลากรมีความพรอมในการ
รับมือกับการแขงขันทางธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต
1) การฝกอบรมภายในบริษัท
1.1) สำหรับพนักงานระดับบริหาร
บริษทั ดำเนินการพัฒนาผูบ ริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง
เพือ่ พัฒนาทักษะความเปนผูน ำควบคูไ ปกับการเพิม่ องคความรูใ หมๆ
ในการเสริมสรางความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ อีกทัง้ เปนการเตรียมความพรอมสำหรับการปรับหรือเลือ่ น
ตำแหนงตางๆ ในอนาคต ใหสอดคลองกับความกาวหนาในสาย
วิชาชีพและสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทั ใหสามารถแขงขัน
และพรอมเปนผูน ำในอุตสาหกรรมธุรกิจทีด่ ำเนินการทัง้ ในปจจุบนั
และอนาคต โดยทางบริษทั ไดมกี ารจัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง
1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษทั ดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยจัดหลักสูตร
พัฒนาความรูค วามสามารถตามหนาที่ สายวิชาชีพและกลุม งานทีม่ ี
ความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการพัฒนาทักษะ ความรูค วามสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตามหนาทีง่ าน อาทิ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับ
ผูเ ริม่ ตน, 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, หลักสูตรการเรียนรู
เทคโนโลยี Blockchain, หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
ผูเ ริม่ ตนดวย Node.JS, หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ
ผูเ ริม่ ตนดวย PHP Laravel, หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
สำหรับผูเ ริม่ ตน (Basic Programming Java), หลักสูตรการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันสำหรับผูเ ริม่ ตนดวย ASP.NET C#, หลักสูตรการเขียน
โปรแกรมภาษาโกสำหรับผูเ ริม่ ตน (Basic Programming Golang),
หลักสูตรการพัฒนาเว็บดวยภาษาวิวสำหรับผูเ ริม่ ตน (Basic Programming Vue.js), หลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชัน IOS ดวยภาษา Swift
พืน้ ฐาน, หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซีชารป ดอทเน็ตคอร
เฟรมเวิรค สำหรับผูเริ่มตน (Basic Programming C# .Net Core
Framework), หลักสูตร React Native Framework & Expo
ขัน้ พืน้ ฐาน, หลักสูตร ISO/IEC 22301: 2012 (Business Continuity
Management), หลักสูตร ISO 22301 Awareness User and
Technic เปนตน
1.3) สำหรับพนักงานทุกคน
บริษทั ดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝกอบรม
ความรูค วามสามารถหลัก เพือ่ ใหพนักงานทุกคนของบริษทั ปฏิบตั ิ
งานไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม, หลักสูตร INET Product & Service,
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หลักสูตร INET Roadmap & Services, หลักสูตรการสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับ BCP : นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC
22301 : 2012, หลักสูตรการใชโปรแกรมสำนักงาน, หลักสูตรเทคนิคการ
จัดทำเอกสารตามมาตรฐาน 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, หลักสูตร Introduction & Awareness
to ISO 20000, หลักสูตร CSA-STAR และการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
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, อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาโปรแกรม
อยางปลอดภัย (Workshop Secure Coding), หลักสูตร Incident response
plan training for PCIDSS Workshop, หลักสูตร Awareness Training
for e-Tax Scope, หลักสูตรวางแผนการเงินและการลงทุน, หลักสูตร
การเขียนโปรแกรม Phyton เบือ้ งตน, หลักสูตรการกำกับการปองกัน
การปฏิบตั ดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance), หลักสูตร
การเรียนรูการทำงานของโปรแกรม “Microsoft Excel Basic”
2) การฝกอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษทั แลว บริษทั ไดสนับสนุน
ใหผบู ริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบันหรือองคกร
ทีม่ ชี อื่ เสียง รวมทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพือ่
พัฒนาความรู ความสามารถของแตละบุคคล อีกทั้งเปนการสราง
ความสัมพันธในกลุมธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เชน
• การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผูตรวจสอบมือใหม
• 5 Steps New TERS 15 ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี
• เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพือ่ จัดทำงบการเงินไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
• Update กฎหมายภาษีป 2564 สิทธิประโยชนทางภาษีฯ
• การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะหงบกระแสเงินสด
• Boardroom success through Financing and Investment
• สิทธิประโยชน และหลักเกณฑ การอนุมตั ิ การแกไข โครงการ
สงเสริมการลงทุน BOI
• ขัน้ ตอนและหลักเกณฑสำคัญในการประกอบธุรกิจ นำเขา-สงออก
อยางมืออาชีพ
• Audit Program Workshop
• การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล
• Understand Each TFRS และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดสวนเสียสาธารณะ
• การกำกับการปองกันการปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Compliance)

ในป 2564 จำนวนชัว่ โมงการฝกอบรมพนักงานของบริษทั ทัง้ จาก
หลักสูตรภายในองคกรและหลักสูตรภายนอกองคกร สรุปไดดังนี้
จํานวน
พนักงาน

จํานวนชั่วโมง
การฝกอบรม
ของพนักงานทั้งป

จํานวนชั่วโมง
การฝกอบรม
เฉลี่ยตอคนตอป

1,073

15,264

14.23

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ การทำงานของบุคลากร โดยสงเสริมการพัฒนาทัง้ ดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ รวมถึงการจัดใหมกี จิ กรรมตางๆ ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือก
ตั้งภายในเปนหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
และการมีสวนรวมของทุกสวน เชน กิจกรรมประเพณีสงกรานต
การประชุมและสังสรรคประจำป เปนตน
สถิติอัตราการลาของพนักงานบริษัท

ในป 2564 อัตราการลาของพนักงานบริษัท สรุปไดดังนี้
จํานวน
พนักงาน

อัตราเฉลี่ยวันลากิจ
ลาปวย ลาพักรอนตอป
(วัน/คน)

อัตราเฉลี่ยการลา
ประเภทอื่นตอป
(วัน/คน)

1,020

7.8

0.5

หมายเหตุ :
การลาประเภทอื่นไดแก ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพื่อราชการ
ทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู ลาเพือ่ แสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพือ่ บำเพ็ญ
กุศลศพ ลาไมรับคาจาง

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา

ไมมี
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7.6 ขอมูลสําคัญอื่นๆ
7.6.1 ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานตางๆ
รายชื่อ

ตําแหนง

นางมรกต กุลธรรมโยธิน
นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

รักษาการเลขานุการบริษัท
ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
(บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ)

7.6.2 หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ และขอมูลเพื่อการติดตอ
ฝายนักลงทุนสัมพันธ

สวนนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพทหมายเลข 0 2257 7000
โทรสารหมายเลข 0 2257 1379
เว็บไซตของบริษัทที่ http://ir.inet.co.th/
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ ir@inet.co.th

7.6.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษทั วาจางผูส อบบัญชีทมี่ คี วามเปนอิสระและมีคณ
ุ สมบัตทิ ไี่ ดรบั การยอมรับ โดยผูส อบ
บัญชีดงั กลาว เปนผูส อบบัญชีทไี่ ดรบั ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปบัญชี 2564 ที่ผานมาบริษัท
ไดจา ยคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษทั สำนักงานบัญชี ซี แอนด เอ จำกัด เปนจำนวน
ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ไมรวมคาบริการอื่น (Non-audit fee)
และบริษทั ยอยไดจา ยคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษทั สำนักงานบัญชี ซี แอนด เอ
จำกัด เปนจำนวนทั้งสิ้น 1,058,000 บาท
คาบริการอืน่ (Non-Audit Fee) คาพาหนะในการเดินทาง เปนจำนวนทัง้ สิน้ 141,350 บาท
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รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ

8.1

สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสม สมควรไดรบั การ
เสนอชือ่ เปนกรรมการ ทัง้ จากการเปดโอกาสใหผถู อื หุน รายยอยและ
ผูถ อื หุน รายใหญเสนอชือ่ ซึง่ ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยกรรมการบริษทั ตองมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ อดคลองตามกฎหมาย
ทัง้ ยังใหความเปนอิสระของกรรมการ ความขัดแยงทางผลประโยชน
ทีอ่ าจมีกบั บริษทั ความสามารถ ความเชีย่ วชาญของคณะกรรมการ
บริษัทในภาพรวม
(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามนิยาม “กรรมการอิสระ”
ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังตอไปนี้
• ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน
บริษทั ในเครือ บริษทั รวม ทัง้ นีน้ บั รวมหุน ทีถ่ อื โดยผูเ กีย่ วของ

ไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
• ไมมสี ว นรวมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไมเปนลูกจาง พนักงาน
ทีป่ รึกษาไดรบั เงินเดือนประจำหรือเปนผูม อี ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใน
ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ไมวา ทางตรงหรือทางออม ทัง้ ในดานการเงิน และการบริหารงาน
ของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั รวม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่จะทำใหขาดความเปนอิสระ
• ไมเปนญาติสนิทกับผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญของบริษทั บริษทั
ในเครือ บริษทั รวมหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงและไมไดรบั
การแตงตัง้ ใหเปนตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชนของกรรมการ
หรือผูถือหุนรายใหญ
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(2) กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทั
ซึ่งใหความสำคัญกับความโปรงใสและประโยชนอยางแทจริงตอ
บริษัท โดยเสนอผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ
สรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กอนเสนอตอคณะ
กรรมการบริษทั สำหรับการพิจารณาแตงตัง้ ในกรณีแตงตัง้ กรรมการ
ที่ไมไดออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ โดยจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปพิจารณาแตงตั้งตอไป
กรรมการทีเ่ ปนตัวแทนของผูถ อื หุน รายใหญ ประกอบดวยตัวแทน
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2 ทาน
ตัวแทนจากบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) 2 ทาน
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะไดรบั การแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัท ดำเนินการดังนี้
การแตงตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำแหนงเมือ่
ครบวาระ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมาย เพือ่ เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ โดย
จะประกาศในเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
จากนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ จะเปนผูพ จิ ารณาและเสนอชือ่ ผูท ไี่ ดรบั เลือกตัง้ เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูพ จิ ารณาแตงตัง้
ใหดำรงตำแหนงกรรมการ โดยขอบังคับบริษทั กำหนดใหทปี่ ระชุม
ผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถืออยู
โดยถือวาหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี
ทีเ่ ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงให
แกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไ ดรบั การ
เลือกตัง้ เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทีพ่ งึ จะมี ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี คัดเลือกโดยวิธกี ารจับฉลากเพือ่
ใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจาก
ตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
สามในสี่ (¾) ของจำนวนผูถอื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน ทีถ่ อื โดยผูถ อื
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
การแตงตัง้ กรรมการทดแทนในกรณีทตี่ ำแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอชือ่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายเขาเปนกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสี่ (¾) ของจำนวนกรรมการ
ทีย่ งั เหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการทีพ่ น จากตำแหนงจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการบริษทั ตามขอ
บังคับของบริษทั ใหมีคณะกรรมการบริษัทไมนอ ยกวา 11 คน และ
ไมเกิน 15 คน ทัง้ นี้ กรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการ
สรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะคัดเลือกกรรมการ
บริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
แทนตำแหนงกรรมการชุดยอยที่วางลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว
ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด และนำเสนอรายชื่อตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
องคประกอบและแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยแตงตัง้ จากกรรมการบริษทั
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตัง้
จากกรรมการบริษทั และเปนบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคา
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตง
ตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
การสืบทอดตำแหนง
เนื่องจากบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปน
บริษทั มหาชนจำกัดและบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนัน้
ในการสรรหาและแตงตั้งตำแหนงกรรมการผูจัดการจึงตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกรรมการผูจัดการจะตองไมมี
คุณสมบัติตองหามตามกฎหมายดังกลาว มีการทำสัญญาวาจาง
ชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการวาจาง
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
(1) การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2564

คณะกรรมการบริษทั มีการกำหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกปและมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน
ไวลว งหนาและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ ดั การ และรองกรรมการผูจ ดั การ ไดรว มกัน
พิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาใหมนั่ ใจวาเรือ่ งทีส่ ำคัญจะไดนำเขาสูว าระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแตละทานมีความ
เปนอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเขาสูว าระการประชุมได เลขานุการบริษทั ไดจดั ทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แตละครัง้ ประธานกรรมการไดจดั สรรเวลาอยางเพียงพอ จัดใหมกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเปนลาย
ลักษณอกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า นการรับรองจากประธานกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการบริษทั และผูท เี่ กีย่ วของตรวจสอบได
จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม/จํานวนครัง
้ ทีจ
่ ด
ั ประชุม
รายชือ
่ กรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริษท
ั

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสีย
่ ง

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
นายทินกร นาทองลาย
นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ1์
นางณัฏฐณัชชา ไชยประเสริฐ2
นายมรกต เธียรมนตรี3
นายอนิรุทธ หิรัญรักษ4
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล5
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
นายชวลิต จินดาวณิค
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน

8/8
8/8
8/8
5/6
5/6
2/2
8/8
6/6
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
7/8

7/7
7/7
6/7

8/8
8/8
8/8
8/8
-

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
รวมระหวาง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
คณะกรรมการ สรรหา กําหนด
การปฏิบต
ั ง
ิ าน
ตรวจสอบและ
คาตอบแทน
ของกรรมการ
คณะกรรมการ
และกํากับดูแล
ผูจ ด
ั การ
บริหารความเสีย
่ ง
กิจการ

2/2
2/2
2/2
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5
5/5
-

ประชุมสามัญ
ผูถ
 อ
ื หุน

ประจําป

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

หมายเหตุ :
1 นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
2 นางณัฏฐณัชชา ไชยประเสริฐ ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
3 นายมรกต เธียรมนตรี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
4 นายอนิรุทธ หิรัญรักษ ไดออกจากตำแหนงตามวาระ มีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2564 เปนตนไป
5 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ มีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2564 เปนตนไป
(2) การจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ไดพจิ ารณาคาตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยสำหรับ
ป 2564 จากความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภทและขนาดขององคกร
เพือ่ ใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ ใหเหมาะสมกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษทั ตลอดจนภาระ
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอย

โดยเสนอใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 6.50 ลาน
บาท และไมมโี บนัสใหแกคณะกรรมการบริษทั สำหรับป 2563 และ
คณะกรรมการชุดยอยสำหรับเปนคาเบีย้ ประชุมและคาตอบแทนอืน่
โดยคาตอบแทนในป 2564 ไดมมี ติอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจำป 2564

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย มีดงั นี้
คาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษทั
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

คณะกรรมการชุดยอย
ประธานกรรมการ 17,500 บาท/คน/ครัง้
รองประธานกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครัง้
กรรมการ
15,000 บาท/คน/ครัง้

รายละเอียดคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในป 2564 มีดังนี้
เบีย
้ ประชุม
รายชือ
่ กรรมการ

ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล
นายทินกร นาทองลาย
นางสาวธันวดี วงศธรี ฤทธิ์1
นางณัฏฐณชั ชา ไชยประเสริฐ2
นายมรกต เธียรมนตรี3
นายอนิรทุ ธ หิรญั รักษ4
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปน วนิชยกลุ 5
ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
นายชวลิต จินดาวณิค
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ
บริษท
ั

กรรมการ
บริหาร

360,000.00 105,000.00
300,000.00
300,000.00
250,000.00
250,000.00
50,000.00
125,000.00
175,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00 75,000.00
300,000.00
300,000.00 75,000.00

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย
่ ง

210,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
-

75,000.00
87,500.00
75,000.00

ประชุมรวมระหวาง
กรรมการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ตรวจสอบ
ปฏิบต
ั ง
ิ านของ
กรรมการผูจ ด
ั การ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย
่ ง

30,000.00
35,000.00
30,000.00
-

30,000.00
35,000.00
30,000.00
35,000.00
15,000.00
30,000.00

คณะกรรมการ
สรรหา กําหนด คาตอบแทน
พิเศษและ
คาตอบแทน
บําเหน็จ
และกํากับ
ดูแลกิจการ

75,000.00
87,500.00
75,000.00
-

หมายเหตุ :
1 นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
2 นางณัฏฐณัชชา ไชยประเสริฐ ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
3 นายมรกต เธียรมนตรี ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทน นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
4 นายอนิรุทธ หิรัญรักษ ไดออกจากตำแหนงตามวาระ มีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2564 เปนตนไป
5 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ มีผลตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2564 เปนตนไป
คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชนอื่นของกรรมการ

ไมมี

-

รวม

465,000.00
510,000.00
300,000.00
285,000.00
250,000.00
50,000.00
125,000.00
175,000.00
545,000.00
510,000.00
602,500.00
492,500.00
570,000.00
480,000.00

84

85

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.1.3 การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษทั ไดสง ตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั ยอยเพือ่
กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจในบริษทั ยอยเพือ่ ใหเปนไปตามนโยบาย
และทิศทางกลยุทธของบริษัท ผูบริหารในบริษัทยอยตองนำเสนอ
ผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกเดือน
สวนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั รวม บริษทั ไดสง ตัวแทน
เขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั รวมเพือ่ เปนการติดตามการทำงาน
ของบริษัทรวมวาไดดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทไดคาดหวังไว
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ยอยและบริษทั รวมยึดถือ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม บรรลุผล
การดำเนินงานตามเปาหมายที่วางไว
8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ

บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยาง
ตอเนื่องในฐานะบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
สากลของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารไดใหความสำคัญกับการ
บริหารงานโดยยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย ความโปรงใสสามารถเปดเผย
ได และใชเปนหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสรางองคกร
ใหมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีการนำนโยบายไป
สูก ารปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการบริษทั จึงไดนำแนวทาง
การบริหารงานดวยการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี าปรับใชเพือ่ ใหกจิ การ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
(1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการ
ตัดสินใจกระทำการใดๆ ของบุคลากรทุกระดับ ตองเปนไปดวยความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต และคำนึงถึงผลประโยชนสงู สุดของบริษทั เทานัน้ และ
เพือ่ ปองกันความขัดแยงหาผลประโยชนทอี่ าจเกิดขึน้ บุคลากรทุก
ระดับตองหลีกเลีย่ งการมีสว นเกีย่ วของทางการเงินและความสัมพันธ
กับบุคคลอื่นๆ อันอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดี
หรือขัดขวางการปฏิบตั งิ านอยางมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจ
กระทำการใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว
ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด
นอกจากนีบ้ คุ ลากรทุกระดับไมควรจะรับสิง่ บันเทิง ของขวัญ ตัว๋
ตางๆ เพื่อการพักผอน หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัว ที่อาจจะ
ทำใหบุคคลผูนั้นตองตกอยูในสถานการณผลประโยชนที่ขัดกัน

บริษัท ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกคน สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และเพือ่ ปองกันการ
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน เชน ขัน้ ตอนการ
อนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำหนดนโยบาย และวิธกี ารดูแลไมให
คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และผูเ กีย่ วของนำขอมูลภายในของ
บริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หากพบรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัทไดรับทราบ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงหาผลประโยชนและรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน บริษทั ไดเปดเผยรายละเอียดไวในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม
ภายในเว็บไซตของบริษทั www.inet.co.th ภายใตหวั ขอ Investor
Relations > การกำกับดูแลกิจการ
(2) การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน

บริษัทไดกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจางตองรักษาความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษทั
2. คณะกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจางตองไมนำความลับ
และ/หรือขอมูลภายในบริษทั ไปเปดเผยหรือหาผลประโยชนแก
ตนเองหรือเพือ่ ผลประโยชนแกบคุ คลภายนอกไมวา โดยทางตรง
หรือทางออมและไมวา จะไดรบั ผลตอบแทนหรือไมกต็ าม
3. คณะกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจางตองไมทำการซือ้
ขายหลักทรัพยและ/หรือเขาทำนิตกิ รรมอืน่ ใด โดยใชความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษทั อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอบริษทั โดยทางตรงหรือทางออม
4. บริษทั กำหนดใหคณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยตอ สำนักงานกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2559 และกำหนดใหการนำขอมูล
ภายในไปใชเพือ่ ประโยชนสว นตนมีโทษตามทีร่ ะบุไวในพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2559
คณะกรรมการบริษทั ใหความสำคัญในการกำหนดมาตรการปองกัน
กรณีกรรมการหรือผูบ ริหารบริษทั ใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุน
โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดแนวทางในการรักษาความลับ
คำสั่งที่เปนลายลักษณอักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน มาแลวตั้งแตป 2544
(3) การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

บริษทั ตอตานการทุจริตและคอรรปั ชันทุกรูปแบบ ดวยตระหนัก
ถึงความสำคัญและผลกระทบจากการทุจริตและคอรรัปชัน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2557 เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2557

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

ไดมีมติเห็นชอบในการสมัครเขารวมแนวรวมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพือ่
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการ ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมทัง้ แสดงใหเห็นถึงความ
มุง มัน่ ของบริษทั ทีจ่ ะสงเสริมใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษทั ไดรบั เอกสารตอบรับและ
คำประกาศเจตนารมณเพือ่ ยืนยันการเขารวมโครงการดังกลาวจาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยบริษทั วางแผนกำหนด
มาตรการตอตานการคอรรปั ชัน กำหนดชองทางในการสือ่ สาร เพือ่
ใหหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสามารถแจงขอมูลเบาะแสเกีย่ ว
กับการทุจริต (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย และ
เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติตอไป
บริษัทมีนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชัน ซึ่งไดผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และ
ไดทบทวนนโยบายใหเหมาะสม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดย
เผยแพรผานทางอีเมล Intranet และเว็บไซตของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ยังสงพนักงานเขารวมสัมมนาหลักสูตรผนึกเสียง
400 บริษทั เพือ่ สูป ญ
 หาคอรรปั ชันเชิงระบบ ซึง่ จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย และในป 2560 บริษทั ไดสมัครเขารวม
โครงการและรับฟงการชีแ้ จงหลักเกณฑการมอบรางวัลองคกรโปรงใส
ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแหงคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อตรง ของสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพือ่ แสดงเจตนารมณ
ของบริษัทในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบดวย
ในเดือนกุมภาพันธ 2561 สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ โครงการแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต แจงมติใหการรับรอง
บริษทั เปนสมาชิกของโครงการฯ โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ป นับจาก
วันที่มีมติใหการรับรอง (12 กุมภาพันธ 2561)
ป 2562 บริษัทไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธในองคกร เรื่องจะ
ปองกันการทุจริตอยางไร พรอมทั้งใหพนักงานแสดงความคิดเห็น
ผานทางโซเซียลมีเดียภายในบริษทั และเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2562 บริษทั
มีการจัดอบรมพนักงาน (In-house training) เรือ่ ง Anti-corruption
awareness เพือ่ ใหพนักงานตระหนักถึงการปองกันการทุจริตในองคกร
เนื่องจากในป 2563 ประเทศไทยมีสถานการณการแพรระบาด
COVID-19 จึงทำใหบริษัทเนนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใน
องคกรเปนหลัก ผานชองทางโซเชียลมีเดียภายในบริษัท เพื่อให
พนักงานในองคกรตระหนักและเขาใจถึงการปองกันการทุจริตและ
มาตรการตอตานการคอรรปั ชัน ใหเปนไปตามนโยบายการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชันขององคกรอยางตอเนื่อง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บริษัทไดรับการตออายุการรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวรวมตอตานคอรัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย โดยมีอายุ
การรับรองเพิ่มอีก 3 ป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567

สวนป 2564 บริษัทยังคงเนนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใน
องคกรเปนหลัก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19
ยังคงมีอยางตอเนื่อง
(4) การแจงเบาะแส (whistleblowing)

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษทั ผูบ ริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผูบ ริหารฝาย
ทรัพยากรบุคคล เปนผูพ จิ ารณารับขอรองเรียนผานชองทางการรับ
แจงเบาะแสดวยวิธีการดังนี้
1. แจงผานชองทางการแจงขอรองเรียนและเบาะแสทางหนา
เว็บไซตของบริษัท (http://www.inet.co.th/whistleblower)
แจงขอรองเรียน
และเบาะแส
การทุจริตคอรรัปชัน

2. สงจดหมายถึงผูร บั ขอรองเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูบริหารสำนัก
ตรวจสอบภายใน หรือ ผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคล ดังตัวอยาง
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

3. แจงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดที่
inet-whistleblower@inet.co.th

ผูร อ งเรียนควรระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานทีช่ ดั เจน
เพียงพอทีแ่ สดงใหเห็นวามีเหตุอนั ควร เชือ่ วามีการกระทำทีเ่ ปนการ
ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณใน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
ทัง้ นี้ การรองเรียนจะถือเปนความลับสูงสุด และผูร อ งเรียนสามารถ
รองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไมจำเปนตองเปดเผยตัวตน
ผูร อ งเรียน แตหากเปดเผยตนเองจะทำใหบริษทั สามารถแจงผลการ
ดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รองเรียนใหทราบได
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การคุมครองผูรองเรียน
ผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส และผูที่เกี่ยวของ

บริษัท มีมาตรการการคุมครองผูรองเรียน ผูที่แจงขอมูลหรือให
เบาะแส และผูที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษทั จะคุม ครองผูร อ งเรียนและผูท แี่ จงขอมูลอยางเต็มความ
สามารถ จะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ หขอ มูลได
และเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับโดยจะจำกัดการเขาถึงขอมูล
ใหเฉพาะผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรือ่ ง
ที่รองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2. บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาที่จำเปน โดยจะคำนึงถึงสิทธิสวน
บุคคล ความปลอดภัยของผูใหขอมูล แหลงขอมูล และบุคคล
ที่เกี่ยวของเปนสำคัญ
3. ผูรองเรียน ผูที่แจงขอมูล แหลงขอมูล และบุคคลที่เกี่ยวของ
มีสทิ ธิไดรบั การชดเชย การบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
คุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. ผูไ ดรบั ขอมูลเรือ่ งรองเรียนและผูท เี่ กีย่ วของกับกระบวนการใน
การสืบหาขอเท็จจริง มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล รายละเอียด
ขอรองเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวของเปน
ความลับ หามเปดเผยขอมูลตอบุคคลอืน่ ทีไ่ มมหี นาทีเ่ กีย่ วของโดย
เด็ดขาด เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาทีท่ ที่ างกฎหมายกำหนด

8.2 รายงานผลการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปทผ
ี่ า นมา

8.2.1 จํานวนครั้งการประชุมและการเขาประชุม
ของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม
/จํานวนครัง
้ ทีจ่ ด
ั ประชุม

รายชือ
่ คณะกรรมการ

ตําแหนง

1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
4. นายชวลิต จินดาวณิค

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

8/8
8/8
8/8
8/8

8.2.2 ผลการปฏิบต
ั ห
ิ นาทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดวยกรรมการอิสระ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามขอกำหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย โดยเป น ผู มี
ประสบการณดา นการบริหารกิจการ ดานบัญชีและการเงิน และดาน
กฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหความ

สำคัญกับการสอบทานใหบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอ มีการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใหความสําคัญโครงสรางและกระบวนการทํางานขององคกรอยาง
เปนระบบ มุงเนนการเปนองคกรโปรงใส และสามารถสรางมูลคา
เพิ่มในระยะยาวอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงการตอบสนองตอความ
ตองการของผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุม 8 ครั้ง
การประชุมดังกลาวเปนการรวมประชุมกับผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี และ
ผูต รวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระ
ประจำ และคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมกับผูส อบบัญชี โดย
ไมมีฝายบริหารเขารวม 1 ครั้ง รวมทั้งมีการประชุมรวมกับคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งรวม 1 ครัง้ เพือ่ วางแผนการตรวจสอบ
ใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท และติดตาม
ความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในหัวขอ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
3. การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
6. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2565
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตั ติ ามหนาที่ และความ
รับผิดชอบทีไ่ ดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช
ความรูค วามสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความ
เปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ อยางสรางสรรคเพือ่ ประโยชนตอ ผูม สี ว นไดเสียอยางเทาเทียมกัน

8.3 สรุปผลการปฏิบตั หิ นาที่

ของคณะกรรมการชุดยอยอืน
่ ๆ
8.3.1 จํานวนครั้งการประชุมและการเขาประชุม
ของกรรมการชุดยอยรายบุคคล
(1) คณะกรรมการบริหาร
จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม
/จํานวนครัง
้ ทีจ่ ด
ั ประชุม

รายชือ
่ คณะกรรมการ

ตําแหนง

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ

7/7
7/7
6/7

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

(2) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ
รายชือ
่ คณะกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม
/จํานวนครัง
้ ทีจ่ ด
ั ประชุม

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

5/5
5/5
5/5

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชือ
่ คณะกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม
/จํานวนครัง
้ ทีจ่ ด
ั ประชุม

1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4/4
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4/4
(4) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ
รายชือ
่ คณะกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครัง
้ ทีเ่ ขารวมประชุม
/จํานวนครัง
้ ทีจ่ ด
ั ประชุม

1. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์1 ประธาน
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ :
1 นางสาวธันวดี วงศธรี ฤทธิ์ ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม
2564 เปนตนไป
8.3.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
(1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อทำ
หนาทีว่ างนโยบายหรือกลยุทธ และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร
จัดการและนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษทั ใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนดําเนินการตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ให
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสีย

ในป 2564 คณะกรรมการบริหาร ไดจดั ใหมกี ารประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้
ซึง่ เปนไปตามระเบียบการประชุมทีก่ ำหนดไว และไดรายงานผลการ
ประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจำ เพื่อให
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่มีดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั เปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนประจำ ใหความสำคัญกับการติดตามใหฝา ยจัดการดำเนินการ
ตามมติที่ประชุมอยางสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน ภารกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงการลงทุน
ตางๆ ในป 2564 ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
ในปจจุบัน และเสนอตอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. เห็นชอบการทบทวนแผนธุรกิจประจำป 2564 (ฉบับทบทวนครึง่ ป)
และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กลัน่ กรองและเห็นชอบการขอสินเชือ่ สำหรับโครงการตางๆ เพือ่
ใหบริษทั สามารถบริหารตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตความเสีย่ งทีย่ อมรับได และเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
5. กลัน่ กรองและเห็นชอบการเพิม่ ความมัน่ คงทางธุรกิจและการเงิน
เพือ่ วางแผนการทำ Business Continuity Plan (BCP) รองรับ
ในชวงวิกฤต COVID-19
6. พิจารณาอนุมตั ริ ายการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
(2) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ

ในป 2564 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ (Nomination, Remuneration and Corporate Governance)
ไดทำหนาทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการ
สรรหาบุคคลและคณะบุคคลกลุม หนึง่ เพือ่ เขาดำรงตำแหนงกรรมการ
คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ และเลขานุการบริษทั การพิจารณากำหนด
คาตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการ เพือ่ เปนการสรางความ
มั่นใจใหแกผูถือหุนวาบุคคลที่ดำรงตำแหนงลวนเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย มีความรูค วามสามารถ และมีศกั ยภาพ
ในการทํางาน เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือหุน
รวมทัง้ ทำหนาที่ เสนอแนวปฏิบตั ดิ า นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี อ
คณะกรรมการบริษทั ชวยในการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
ระเบียบ นโยบายตางๆ ทีม่ ผี ลบังคับใชกบั บริษทั และชวยสรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสียของบริษัท
ในปนี้ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคา
ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 5 ครัง้ ซึง่ เปนไปตามระเบียบ
การประชุมที่กำหนดไว และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ มีดังนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
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และกรรมการทีล่ าออกกอนครบวาระ โดยคำนึงถึงความรู ความ
สามารถ ประสบการณ มีประวัตกิ ารทำงานทีด่ ี รวมทัง้ มีคณุ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร อันเปนประโยชน
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
2. พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
เชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ าน
โดยคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอทีจ่ ะตอบแทนกรรมการ ทีม่ ี
สามารถในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ หบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจ
ที่บริษัทกำหนด
3. พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกและเสนอชือ่
ใหคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก
โดยกรรมการไดพิจารณาความรูความสามารถ ประสบการณ
ทำงาน ของบุคคลทีม่ าดำรงตำแหนงกรรมการบริษทั อยางถีถ่ ว น
โดยคำนึงถึงประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของบริษทั เปนหลัก
4. พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และเสนอชือ่
ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแตงตัง้
5. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการผูจ ดั การ ใหสอดคลองกับผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
6. ปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎบัตรและขอบเขตอํานาจหนาที่ตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการทีด่ ี การ
ตอตาน การทุจริตและคอรรัปชัน การทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายตางๆ
8. สงเสริมใหมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ ไดนำขอมูลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) มา พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท
9. รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ ไดปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเปนอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ เี พือ่ ใหกระบวนการสรรหาบุคคล กำหนดคาตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ไดดำเนินงานตามแนวมาตรฐานสากลภายใตโครงสรางการ
กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการบริหาร
ความเสีย่ งแบบองครวม (ERM) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารระดับสูง ทีเ่ ปนผูท รง
คุณวุฒิ มีความรูค วามสามารถ และประสบการณทเี่ ปนประโยชนตอ
บริษทั ทำหนาทีก่ ำกับดูแลงานดานการบริหารความเสีย่ งตามทีไ่ ดรบั

มอบหมายใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษทั เพือ่ ทำให
เชือ่ มัน่ ไดวา การดําเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย
ในป 2564 มีการประชุมคณะกรรมการความเสีย่ งทัง้ หมด 4 ครัง้
มีการดำเนินการตามกรอบและนโยบายบริหารความเสีย่ งทีอ่ นุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามปจจัยเสีย่ งทีอ่ าจสงผลกระทบตอการ
ดำเนินการของบริษัทอยางใกลชิด และรายงานความคืบหนาตอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา พรอมใหคำแนะนำแกฝา ยบริหาร
ใหดำเนินการตางๆ และรายงานตอคณะกรรมการเปนประจำทุก
ไตรมาสหรือเมือ่ มีเหตุการณสำคัญ นอกจากนีย้ งั จัดใหมกี ารประชุม
รวมระหวางคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกับคณะกรรมการตรวจ
สอบอีก 1 ครั้ง เพื่อตรวจทาน ติดตามความเสี่ยงใหมีการบริหาร
จัดการทีเ่ พียงพอและอยูใ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได โดยป 2564
พิจารณาการดำเนินการสำคัญสรุปไดดังตอไปนี้
1. อนุมตั แิ ผนจัดการความเสีย่ งทุกมิติ ทีอ่ าจกระทบตอการดำเนินการ
ของบริษทั เพือ่ ใหบริษทั ดำเนินการไดบรรลุวตั ถุประสงค หรือ
เปาหมายที่ตั้งไวทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ติดตามกระบวนการบงชี้ และประเมินความเสีย่ ง การวางระบบ
ควบคุม และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. สนับสนุน และสงเสริมใหมกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง อยางตอเนือ่ ง รวมถึงสงเสริมการเสริมสรางวัฒนธรรม
การบริหารความเสีย่ งใหเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการทำงาน
ในทุกระดับ
(4) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ หนด หลักเกณฑ
และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจ ดั การทุก 6 เดือน ในป 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดย
สาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ ประจําป 2564
โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ตางๆ ทีส่ อดคลองกับแผนธุรกิจ เปาหมาย
และกลยุทธของบริษัท
2. พิจารณาหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ ดั การ ประจำป 2564 ทีส่ อดคลองกับแผนธุรกิจของบริษทั
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการครึ่งปแรก
ประจำป 2564 ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจัดการ ประจําป 2564

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ
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การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

9.1 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ประจำป 2564 ของบริษทั อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการพิจารณาขอมูลและหลักฐาน
จากฝายบริหาร ซึง่ แบบประเมินนีเ้ ปนเครือ่ งมือเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจ
วา บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอในการดูแล
การดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอ
กำหนดทีเ่ กีย่ วของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสนิ
จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกตอง
นาเชื่อถือในดานตางๆ ทั้ง 5 องคประกอบ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

1. องคกรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณคาของความซือ่ ตรง (Integrity)
และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทำหนาที่
กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการดานการ
ควบคุมภายใน

3. ฝายบริหารไดจดั ใหมโี ครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจ
ในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกร
บรรลุวตั ถุประสงค ภายใตการกำกับดูแล (Oversight) ของคณะ
กรรมการ
4. องคกรแสดงถึงความมุง มัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ
5. องคกรกำหนดใหบคุ ลากรมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ใหสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
2. องคกรระบุและวิเคราะหความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
3. องคกรไดพจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
4. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

1. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
2. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบ
เทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
3. องคกรจัดใหมกี จิ กรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึง่ ไดกำหนด
สิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหนโยบายทีก่ ำหนดไว
นั้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(Information & Communication)

1. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการ
ควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว
2. องคกรสือ่ สารขอมูลภายในองคกร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงคและ
ความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในทีจ่ ำเปนตอการสนับสนุน
ใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่วางไว
3. องคกรไดสอื่ สารกับหนวยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจ
มีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ใหมนั่ ใจ
ไดวา การควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
2. องคกรประเมินและสือ่ สารขอบกพรองของการควบคุมภายใน
อยางทันเวลาตอบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกลาว คณะกรรมการ
บริษทั เห็นวา บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทไดจัดใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคทกี่ ำหนดไว รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในเพือ่ กำกับ
ดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวมและบริษัทยอย ใหเปนไปอยาง
โปรงใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นีใ้ นป 2564 บริษทั ไดนำขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
สอบมาดำเนินการเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน เชน ขอเสนอใหบริษทั กำหนดผูร บั ผิดชอบในการรายงานการ
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ใหการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็น
ถึงการนำนโยบายไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมและวัดผลได และเสนอ
ใหฝา ยทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผูส บื ทอด
ตำแหนง (succession plan) ที่สำคัญเสนอฝายบริหารพิจารณา
เพือ่ สงเสริมบุคลากรภายในใหมคี วามกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน
นอกจากนีผ้ สู อบบัญชีของบริษทั คือ นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 ซึ่งเปนผูตรวจสอบ
งบการเงินประจำป 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มิไดแสดง

ความเห็นวา บริษทั มีขอ บกพรองทีม่ สี าระสำคัญเกีย่ วกับระบบการ
ควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกลาวแตประการใด
ผูตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาอนุมตั คิ า ธรรมเนียมการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจ
สอบภายในประจำป 2564 ของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
จำกัด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ไดมอบหมายให
นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหนง รองประธานกรรมการ เปนผูรับ
ผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการ
ทีท่ างบริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เสนอมา รวมทัง้ ประวัติ
และประสบการณของนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แลวเห็นวา มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว เนือ่ งจากมีความเปน
อิสระ และมีประสบการณดา นการตรวจสอบภายในเปนระยะเวลา
18 ป ไดรบั ประกาศนียบัตรผูต รวจสอบภายในรับอนุญาต Certiﬁed
Internal Auditor – CIA ซึง่ เปนประกาศนียบัตรวิชาชีพสากลดานการ
ตรวจสอบภายใน เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการ
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน เชน หลักสูตร COSO 2013 ภาค
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูต รวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน หลักสูตรมาตรฐานการ
บัญชีทปี่ รับปรุงใหม หลักสูตรแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชัน หลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชี
การเงิน สัมมนาในหัวขอ Leading Your Professional Way หัวขอ
Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
Conference 2016 หัวขอ The Power Of Professional Alliances
หัวขอ Transforming IA for the Digital Age หัวขอ Introduction
to COBIT 2019 หัวขอ CAE Forum 2019 และหัวขอ Smart IA
in The Digital World 2020 เปนตน โดยบริษัทยังไดมอบหมาย
ใหเจาหนาทีใ่ นสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหนาทีป่ ระสานงาน
กับผูตรวจสอบภายในที่วาจางภายนอก (outsource) ดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารไดสงเสริม
เจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในใหไดรับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั งิ านในดานการตรวจสอบภายในอยาง
สม่ำเสมอ เพือ่ ใหคณ
ุ ภาพงานดานการตรวจสอบภายในของบริษทั
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แตงตัง้
ถอดถอน โยกยายผูด ำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทั จะตองผานการอนุมตั ิ (หรือไดรบั ความเห็นชอบ) จากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

9.2 รายการระหวางกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ
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1. บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด การใหบริการกิจการโทรคมนาคมและใหบริการ
ที่เกี่ยวของ
ขายสินคาและบริการ
บริษัทยอย
1. รายไดจากการใหบริการ
ถือหุนโดยบริษัท อินเทอรเน็ต
2. รายไดอื่น
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ในสัดสวนรอยละ 99.99
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
2. บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
บริษัทยอย
ถือหุนโดยบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ในสัดสวนรอยละ 99.99

3. บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
บริษัทยอย
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 99.99

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

การเปนผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
การใหบริการจัดทำและพัฒนา
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร

4. บริษทั ดิจทิ ลั เฮลทแคร โซลูชนั ส จำกัด การใหบริการเอกซเรยสองมิติและเอกซเรย
คอมพิวเตอรสามมิติทางการแพทย
ขายสินคาและบริการ
บริษัทรวม
1. รายไดจากการใหบริการ
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
2. รายไดอื่น
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รอยละ 39.97
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

3.34
3.56
87.95
10

21.34
1.02
89.25
12.00

บริษทั ยอยชำระคาบริการ SG&A
และคาบริการ Cloud Service
ในอัตราเดียวกันกับผูใหบริการ
รายอื่น

38.02
6.55
7.6
4.08

60.00
1.05
10.70
18.36

บริษัทยอย เรียกเก็บคาบริการ
Outsource คาที่ปรึกษา
คาบริการ Event Marketing,
คาบริหารจัดการสถานที่
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

-

0.04
0.05

-

2.97
0.23
-

8.15
0.03
2.79

16.76
16.87

4.22
3.07
-

0.37
1.64
-

-

บริษัทยอยชำระคาบริการ
Cloud Service ในอัตรา
เดียวกันกับผูใหบริการรายอื่น
บริษัทยอยเรียกเก็บ
คา Lead Project

10.51 บริษัทรวมชำระคาบริการ
- Cloud Service และ Back Ofﬁce
11.24 ในอัตราเดียวกันกับผูใ หบริการรายอืน่
-

92

93

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

5. บริษัท วอกซี่ ดอท เอไอ จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

6. บริษัท เอทรอน อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 47.49

7. บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

8. บริษัท วันสมารท แอคเซส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.99

9. บริษัท ดาตา เน็กซ จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

การใหบริการระบบ AI System เพื่อชวยในการ
รักษาทางทันตกรรม
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
ใหบริการและจำหนายอุปกรณ เครือ่ งบินไรคนขับ
ที่ควบคุมดวยวิทยุทางไกล
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการระบบประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
โดยระบบคอมพิวเตอร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการระบบการแสดงขอมูลระหวางผูใ ชบริการ
และเปาหมายสงอุปกรณผา นสัญญาณบลูทธู
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอนื่
3. ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
ซือ้ สินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื
3. ซือ้ สินทรัพยไมมตี วั ตน
ใหบริการระบบการประเมินผลออนไลน (E-Exam)
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอนื่
3. ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
ซือ้ สินคาและบริการ

2564

เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

-

0.36
0.36

-

-

0.43
2.06

21.25
23.97

1.12
5.8

0.62
0.02
25.52

1.03
1.47

15.03
17.09

บริษัทรวมชำระคาบริการ
Cloud Service ในอัตรา
เดียวกันกับผูใหบริการรายอื่น

2.16
5.46
6.39

1.88
0.89
17.44

บริษัทรวมเรียกชำระคาบริการ
1Life System, AI-CXR
Screening

0.06
0.02
1.57

11.78
14.17

บริษัทรวมชำระคาบริการ
Cloud Service ในอัตรา
เดียวกันกับผูใหบริการรายอื่น

1.83
0.77
1.48

14.65

บริษัทรวมเรียกเก็บคา
R&D Project IOT และ
Outsource Develop

0.01
0.03
0.31

0.09
0.07

บริษัทรวมชำระคา
Cloud Service ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

2563

1. คาบริการจาย
2. เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื
3. ซือ้ สินทรัพยไมมตี วั ตน
10. บริษัท อะกรินโน เทค
แอนด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 47.49

11. บริษัท ไทย ดอท คอม
เพยเมนท จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 35.98

12. บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.97

13. บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ใหบริการ SMART FARMING
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
การใหบริการในดานระบบ Payment Gateway
ผานระบบ Cloud computing
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

3.17
0.24
-

1.60
0.32
4.01

บริษัทยอย เรียกเก็บคาบริการ
Outsource ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.01
0.01
1.64

12.47
14.91

บริษัทรวมชำระคาบริการ
Cloud Service ในอัตราเดียวกัน
กับผูใหบริการรายอื่น

1.61
1.08
3.45
-

0.98
0.01
16.76

บริษัทรวมเรียกเก็บคา
R&D Project Smart Farm

0.65
4.37

7.89
12.69

บริษทั รวมชำระคาบริการ Cloud
Service และคาโทรศัพทเคลือ่ นที่
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.57
2.84
5.83

1.68
1.60
14.24

บริษัทรวม เรียกเก็บคาบริการ
Outsource ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

3.53
11.11

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทัว่ ไป

0.12
1.27
1.13

บริษัทรวมเรียกเก็บระบบจัดเก็บ
และแชรไฟล ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

1.52
0.02

17.46
-

51.19
10.65

53.55
-

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
และบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป
บริษัทรวมมีหนี้สิ้นจาก
การซื้อขายสินทรัพยถาวร

21.36
8.26
-

15.96
1.91
22.55

บริษัทรวมเรียก Cloud service
สำหรับลูกคา ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

การใหบริการระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส
ขายสินคาและบริการ
6.82
1. รายไดจากการใหบริการ
0.01
2. รายไดอื่น
11.26
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1.17
1. คาบริการจาย
1.21
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน (cloud)
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

2564

เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ
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95

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

14. บริษัท วัน อีเมล จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.99

15. บริษัท เน็กซพาย จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

16. บริษัท ไอรีครูท จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 25.00 และ บริษัท ไทย
ดอท คอม จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 15.00

17. บริษัท วัน ออเทน จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

การใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
ขายสินคาและบริการ
0.55
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอนื่
50.91
3. ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
27
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
20.99
1. คาบริการจาย
10.04
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
การใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป และใหบริการ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
การใหบริการใหคำปรึกษาดานคอมพิวเตอร
สื่อสารการ นำเสนอขอมูล ซอฟตแวร ระบบขาวสาร
เพื่อการบริหาร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
การใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป และใหบริการ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

18.11
67.70
38.58

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทัว่ ไป

24.07
10.03
41.16

บริษัทรวมเรียก Mail service
สำหรับลูกคา ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.08
0.2

8.31
8.96

บริษทั รวมชำระคาCloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.21
0.66
6.76

13.30

บริษทั รวมเรียกชำระ Outsource
สำหรับลูกคา ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

1.42
5.46

1.46
6.14

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

12.27
5.21
-

11.73
1.46
-

บริษัทรวมเรียกชำระ Online
Recuit สำหรับลูกคา ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.23
0.02
1.65

15.06
41.60

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

4.82
2.33
1.59

3.25
0.78
17.91

บริษัทรวมเรียกชำระ
Enterprise Certiﬁcate,
Certiﬁcate Authority
Document Signing,
Service Log ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

18. บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.99 และ บริษัท ไทย
ดอท คอม จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 15.00

19. บริษัท เซอรวิส วัน โซลูชั่น จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

20. บริษัท วัน ดีซี จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 18.99

21. บริษัท ไอเน็ต แมเนจด
เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.00 และ บริษัท ไทย
ดอท คอม จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 15.00

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ใหบริการพื้นฐานใน One Platform ในการรองรับ
การใชงาน เพือ่ สงขอความ สงไฟลเอกสารไฟลรปู ภาพ
ตลอดจนการสนทนาแบบหนึ่งตอหนึ่ง หรือแบบกลุม
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป และใหบริการ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
บริการใหคำปรึกษา การออกแบบ และวางแผนภาพรวม
ในดานการกอสราง และงานดานสารสนเทศตางๆ
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
ใหบริการออกแบบจัดทำและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4. ขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

0.83
0.02
14.78
8.35

11.80
35.38
7.50

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

8.41
3.01
0.94

4.49
1.70
16.64

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
CHAT ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.86
0.02
0.95

0.58
1.52

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

1.2
0.77
-

3.85
0.28
-

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
ระบบ ERP ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.35
0.16
13.61
12.3

3.29
-

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

58.39
16.97
8.74

62.97
15.51
0.60

บริษทั รวมเรียกชำระบริหารจัดการ
Data Center ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

22.08
-0.16
25.29
12

19.67
15.69
-

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

43.72
6.91
0.33
-

40.84
14.41
7.97

บริษทั รวมเรียกชำระบริการ
Manage Service ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทัว่ ไป

96

97

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

22. บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 42.74

23. บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 43.99

24. บริษัท ทอลคทูมี จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 24.99

25. บริษัท วันจีโอ เซอรเวย จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 30.00

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลักษณะรายการ

บริการใหคำปรึกษาออกแบบ และพัฒนา ซอฟตแวร
ฮารดแวร ระบบงานรวมถึงจัดหาอุปกรณที่จำเปน
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
พัฒนาซอฟตแวร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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3.23
3.60

9.97
11.45

1.60
3.18
2.80
2.00

-0.91
0.89
15.00

2.67
1.22

16.59
0.80

1.12
1.20
0.24
0.07

0.52
0.21
17.28

ใหบริการ Call Center ใหบริการระบบบริหารจัดการ
ขอมูลภายในองคกร
ขายสินคาและบริการ
1.52
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
0.67
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
0.23
4.คาใชจายในการขาย
ซื้อสินคาและบริการ
21.22
1. คาบริการจาย
5.01
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ประกอบกิจการใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปตางๆ
โปรแกรมทางดานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินสำเร็จรูป
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

2.64
0.10
0.51

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

21.71
0.35
-

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
Call Center ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

15.46
0.01
16.53

4.12
20.96

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

6.27
4.69
2.96

2.89
4.48

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
Outsource Service ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

26. บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 24.99

27. บริษัท แอตเซ็ทเทอรา
คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.99

28. บริษัท วันสเปซ คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ประกอบกิจการใหบริการ ระบบโครงขาย
โทรคมนาคม (Broadband)
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.รายไดจากการขายสินคา
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
4. ซื้อสินทรัพยถาวร
ประกอบกิจการใหบริการ ระบบคอมพิวเตอรเสมือน
(Cloud)
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.ขายทรัพยสินถาวร
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
4. ซื้อสินทรัพยถาวร
ประกอบกิจการใหบริการจัดเก็บขอมูลทีส่ ามารถเขาถึง
ขอมูลเดียวกัน แบบไมผานตัวกลาง (Blockchain)
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4.ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

29. บริษทั วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิง่ จำกัด ประกอบกิจการใหบริการระบบใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส (Tax Invoice)
ขายสินคาและบริการ
บริษัทรวม
1. รายไดจากการใหบริการ
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
2. รายไดอื่น
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
รอยละ 36.99
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

15.82
0.04
15.00
-

40.05
29.88
-

บริษทั รวมชำระคา Cloud service,
Colocation เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

36.18
16.66
-

33.47
17.08
-

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
Network ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

16.50
99.66
48.00

19.37
20.96
-

บริษทั รวมชำระคา Cloud service,
Co-location เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

41.32
27.69
-

15.75
1.78
36.70

บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
สวนเเบงรายได Cloud service
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.10
1.62

12.31
13.94

บริษทั รวมชำระคา Cloud service
เเละบริหารจัดการ ในอัตรา
เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.70
3.24
3.80

0.78
0.21
17.59

0.04
0.01
3.14

31.21
34.62

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

10.74
6.25
-

27.86
4.11
33.81

บริษัทรวมเรียกชำระคาบริการ
E -Tax ลูกคาและใชบริการคา
ที่ปรึกษาในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

98

99

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

30. บริษัท มาย แพลตฟอรม จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

31. บริษัท แชท มี จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 47.49

32. บริษัท วัน มารเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

33. บริษัท เน็กซ เจน ชอป จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

|
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ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริหาร
จัดการโครงการที่พักอาศัย
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการตอบกลับอัตโนมัตผิ า นระบบอิเล็กทรอนิกส
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.ซื้อสินทรัพยถาวร
4.ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหคำปรึกษา แนะแนวการจัดการดานตลาด
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.คาใชจายในการขาย
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
ประกอบกิจการคาซอฟตแวร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.คาใชจายในการขาย
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

0.49
0.04
0.04

0.15
0.01

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.38
5.41
9.00

2.00
4.74
3.00

บริษัทรวมเรียกชำระคาบริการที่
ใหบริการลูกคา (Mobile
Application My Platform)
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.92
0.16
1.27

0.74
1.27

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.91
0.29
1.00

0.98
1.06
6.25

0.04
0.02
0.04
6.49

11.84
12.48
0.19

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่ Cloud service เเละ
บริหารจัดการ ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.42
3.10
-

4.62
3.32
-

บริษัทรวมเรียกชำระคาบริการ
พัฒนาระบบ Conference
ในอัตราเดียวกับลูกคาทั่วไป

0.05
0.38
0.36

12.11
0.02
13.24
-

บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
เคลื่อนที่เเละบริหารจัดการ
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

3.62
1.34
2.10

0.12
14.06

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

34. บริษัท ออลเดมิคส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 29.99

35. บริษัท คอมไพลแอนซ คอลซัลติง
จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

36. บริษัท บลิชเทค จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 37.49

37. บริษัท ดิจิตอล เฮลท
อินฟอรเมติคส จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 39.99

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
และซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการดานการใหคำปรึกษาดานมาตรฐาน
ดานไอที ในระดับสากล
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.คาใชจายในการขาย
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร

0.19
0.11

12.48 บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
- เคลือ่ นที่เเละบริหารจัดการ
13.31 ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

3.91
1.81
0.50

0.22
16.71

2.03
2.00
16.70
9.16
-

ใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป และใหบริการซอฟตแวร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
0.58
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.10
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
10.87
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
0.07
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
7.77
ใหบริการในการพัฒนา Platform
ระบบบริหารจัดการคลินิกแบบครบวงจร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

2564

เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

9.09 บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
- เคลือ่ นที่ cloud service ใน
8.00 อัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป
7.64
9.43 บริษัทรวมเรียกชำระบริการ
3.32 ที่ปรึกษามาตรฐาน ISO
- ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

25.89
28.49

บริษัทรวมชำระคา
Cloud service
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

0.12
0.20
3.50
48.91

บริษัทรวมเรียกชำระคาพัฒนา
Application ในอัตราเดียวกัน
กับลูกคาทั่วไป

0.34
0.01
0.33

24.71 บริษัทรวมชำระคา
- Cloud service ในอัตรา
25.99 เดียวกันกับลูกคาทั่วไป

2.36
4.48
4.91

0.56 บริษัทรวมเรียกชำระระบบ
2.29 Telemedicine ในอัตรา
- เดียวกันกับลูกคาทั่วไป
28.78

100

101

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

38. บริษัท ซอฟตเวย คอนซัลติง จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 44.99

39. บริษัท ไอมารทเทคโนโลยี จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 48.99

40. บริษัท โมบิลิสต เทค จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 49.99

|
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ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ใหบริการในการพัฒนา Platform
ระบบ Virtual Application Platform
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
4.ขายสินทรัพยถาวร
5.ขายสินทรัพยไมมีตัวตน
6.คาใชจายในการขาย
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร

ใหบริการ Mobile Platform ระบบ POS
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหบริการในการพัฒนา Logistics & Supply Chain
Application Platfrom
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
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เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

7.12
23.17
18.00
1.20
0.22

7.68
24.86
3.03
-

บริษัทรวมชำระคา
Cloud service และ License
ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

1.62
0.68
-

3.66
1.54
-

บริษัทรวม เรียกเก็บคาบริการ
ระบบจัดเก็บขอมูล (DMS) และ
คาบริหารจัดการ VDI โดย
กำหนดราคาทุนบวกกำไรตาม
ที่มีการตกลงรวมกัน

0.40

-

1.07
7.29

4.08

-

0.08
0.01

1.58
3.38

บริษัทรวม เรียกเก็บคาพัฒนา
ระบบ POS Platform โดย
กำหนดราคาทุนบวกกำไรตาม
ที่มีการตกลงรวมกัน

3.93 บริษัทรวม เรียกเก็บคาพัฒนา
ระบบ TMS/WMS โดยกำหนด
ราคาทุนบวกกำไรตามที่มีการ
ตกลงรวมกัน

สวนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของ
/ความสัมพันธกับบริษัท

41. บริษัท พิกซาเมด จำกัด
บริษัทรวม
ถือหุนโดยบริษัท แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดสวน
รอยละ 30.00

42. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แหงชาติ (“สวทช.”)
ผูถือหุนของบริษัท
และมีกรรมการรวมกัน

43. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) (“บมจ. กสท”)
ผูถือหุนของบริษัท
และมีกรรมการรวมกัน

44. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(“บมจ. ทีโอที”)
ผูถือหุนของบริษัท
และมีกรรมการรวมกัน

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน
สําหรับงวด (ลานบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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ใหบริการผลิต รับจางทำ จำหนาย ตอเติม
ซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใชในการแพทย
และเวชภัณฑ
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยถาวร
4. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายสินคาและบริการ
1. รายไดจากการใหบริการ
2. รายไดอื่น
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ซื้อสินคาและบริการ
1. คาบริการจาย
2. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

0.01
-

2564

- บริษัทรวมชำระคาโทรศัพท
- เคลือ่ นที่เเละบริหารจัดการ
- ในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

-

-

3.80
1.45

6.20
1.72

-

-

10.58
9.19

8.55
2.62

9.75
7.43
2.31

22.40
2.24
-

4.11
2.38

7.76
2.25

22.08
13.11
1.45

เหตุผลและความจําเปน
ของรายการ

กสท. เรียกเก็บคาวงจรสื่อสาร
CAT และคาเชาวงจรทั้งในและ
ตางประเทศ ในอัตราเดียวกัน
กับราคาตลาด

21.28 ทีโอที เรียกเก็บคาวงจรสื่อสาร
1.57 ลูกคา และคาบริการโทรศัพท
- สำนักงาน ในอัตราเดียวกัน
กับราคาตลาด
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

การทำรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจทัว่ ไปในการใหบริการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตแกประชาชน ซึง่ บริษทั
ไดคำนึงถึงความจำเปนและความเหมาะสมเพือ่ ประโยชนสงู สุดของ
บริษทั และผูถ อื หุน ของบริษทั โดยบริษทั ไดรบั และจายคาตอบแทน
ราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางขางตน

ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหวางกันบริษทั ไดปฏิบตั ติ าม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศคำสัง่ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยผูท มี่ สี ว นไดเสียในการทำรายการใดๆ ไมมสี ทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิ
การทำรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ บริษทั ไดกำหนดมาตรการดังกลาว ในขอ
บังคับของบริษัท

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

ในอนาคตรายการระหวางกันดังกลาวจะยังคงเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง
โดยบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูร บั ผิดชอบดูแล
และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันในอนาคต โดยเลือก
ดำเนินการตามวิธีดังตอไปนี้
• ดำเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป
• อนุมัติการทำรายการระหวางกันโดยคณะกรรมการบริษัท
(ตามความจำเปน)
• เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฏระเบียบของสำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• เปดเผยมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดย
ผานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี

มาตรฐานการคุมครองผูลงทุน

• บริษัทมีขอกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกันในขอ
บังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• บริษทั จะเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันทีม่ ี
การแสดงความเห็นจากผูส อบบัญชี พรอมทัง้ เหตุผลในการเลือก
ทำรายการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในรายงาน
ประจำป

สวนที่ 3 : งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนผูรับผิดชอบตอ
งบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยที่ปรากฎในรายงานประจำป งบการเงิน
ดังกลาวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระ
สำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งควบคุม
ดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามระบบการเปดเผยขอมูลทีส่ ำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทำหนาทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
กำกับดูแลรายงานทางการเงินแสดงฐานะตามขอเท็จจริงและเปดเผยอยางเพียงพอเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฎในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ สี ามารถสรางความเชือ่ มัน่
อยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือไดของงบการเงินบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึง่ ผูส อบบัญชีของบริษทั ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็น
วางบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกตองในสาระสำคัญแลว

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประธานกรรมการ

มรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการผูจ ดั การ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
และของเฉพาะบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ ซึง่ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไร
ขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนและ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถ อื หุน รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับป สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และของ
เฉพาะบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนิน
งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับป สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม กิจการและบริษทั ตามขอกำหนด
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เปนไปตามขอกำหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียง
พอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งสำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตางๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ตาม
ดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปปจจุบัน ขาพเจาได
นำเรือ่ งเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ทัง้ นี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรือ่ ง
เหลานี้
การลงทุนในสินทรัพยโครงการ

ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางปบริษัทได
ลงทุนในอาคารระหวางกอสรางและสินทรัพยระหวางติดตั้งรวม
จำนวน 394.78 ลานบาท และโอนเปนสินทรัพยแตละรายการรวม
จำนวน 597.61 ลานบาท ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวยตนทุน
การกอสรางอาคารและระบบ IT infrastructure อุปกรณและคา
ใชจา ยทางตรงอืน่ และตนทุนการกูย มื ผูบ ริหารมีหนาทีใ่ นการกำหนด
นโยบายใหบริษทั แยกสวนประกอบของสินทรัพยตา งๆ และประมาณ
การอายุการใหประโยชนของแตละสวนประกอบของทรัพยสนิ เพือ่
คำนวณคาเสือ่ มราคา การบันทึกบัญชีรายจายฝายทุนเปนตนทุนของ
โครงการขึน้ อยูก บั ลักษณะของรายจาย ความเกีย่ วของกับโครงการ
และความเหมาะสมของจำนวนเงินทีบ่ นั ทึกบัญชีเปนรายจายฝายทุน
ทีเ่ กีย่ วของ และการกำหนดอายุการใหประโยชนของทรัพยสนิ เพือ่
คำนวณคาเสื่อมราคาตองใชดุลยพินิจ
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี
- ขาพเจาไดทำความเขาใจการควบคุมภายในเกี่ยวกับการการ
จายเงินคากอสราง ขั้นตอนการตรวจรับงาน และการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวของ
- สุมเลือกรายการที่มีนัยสำคัญเพื่อ
ก) ตรวจสอบจำนวนเงินกับสัญญาและ/หรือเอกสารประกอบการ
จายเงิน
ข) ตรวจสอบความเหมาะสมของการรวมตนทุนทางตรงอืน่ ทีเ่ กิดขึน้
จริง ตรวจสอบอัตราการตัง้ ขึน้ เปนตนทุนของสินทรัพยสำหรับ
ตนทุนการกูย มื รวมถึงระยะเวลาในการคำนวณรวมเปนตนทุน
ของสินทรัพย (ถามี)
ค) พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการรื้อถอนและอัตรา
คิดลดที่บริษัทใช
ง) ตรวจสอบการแยกสวนประกอบทีส่ ำคัญในทะเบียนสินทรัพย
ถาวร
จ) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประมาณการอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยแตละประเภทโดยเปรียบเทียบกับกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือสินทรัพยที่มีลักษณะคลายกัน

สวนที่ 3 : งบการเงิน

การรับรูรายได

ความเสี่ยง
รายไดหลักของบริษทั มาจากการใหบริการโครงสรางพืน้ ฐานดาน
ไอซีทแี บบครบวงจร ครอบคลุมตัง้ แตบริการคลาวดและดิจทิ ลั เซอรวสิ
การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ การใหบริการศูนย
ขอมูลพรอมอุปกรณตา งๆ และบริการแพลทฟอรม โดยแสดงมูลคา
ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับป 2564 เปนจำนวนเงิน 1,843.87
ลานบาท ในการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาใหความสนใจการ
รับรูร ายไดจากการใหบริการขางตนเนือ่ งจากมีจำนวนเงินทีเ่ ปนสาระ
สำคัญ และเปนรายการที่สงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ
บริษทั โดยตรง นอกจากนีภ้ ายใตภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม
บริการขางตนเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานการตลาด
และราคาอยูอยางสม่ำเสมอ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบันทึกราย
ไดของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาในการรับรูรายได
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี
- ขาพเจาไดทำความเขาใจระบบสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วของกับวงจรรายได รับชำระเงินและการควบคุมลูกหนี้
โดยการสอบถามผูร บั ผิดชอบและเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบตั ิ
ตามการควบคุมทีอ่ อกแบบไว ใหเหมาะสมกับความเสีย่ งของบริษทั
- วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดเพื่อตรวจสอบความผิด
ปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะหอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทเพื่อใหแนใจวา อัตรากำไร
ขัน้ ตนของบริษทั มีความถูกตองและเหมาะสมรวมทัง้ ประเมินวา
อัตรากำไรขัน้ ตนมีความสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ
ภายใตสภาวะการณนั้นๆ
- เลือกรายการเพือ่ ตรวจสอบความถูกตองของใบแจงหนีข้ องลูกคา
และตรวจสอบการลดยอดและการใหสว นลดในระบบเรียกเก็บเงิน
รวมถึงตรวจสอบการรับชำระเงินกลับไปยังใบแจงหนี้
- ทดสอบการคำนวณเกีย่ วกับการรับรูร ายไดตามรอบระยะเวลาของ
การใหบริการ วาบริษทั มีการรับรูร ายไดถกู ตองตามเอกสารทีต่ กลง
กับลูกคา
- ตรวจสอบการกระทบยอดทีบ่ ริษทั จัดทำขึน้ จากจากระบบทางธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วของในการรับรูร ายได การเก็บเงินเพือ่ สอบยันกับบัญชีแยก
ประเภท เพือ่ ประเมินความถูกตองและครบถวนของการรับรูร ายได
- ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีทจี่ ดั ทำขึน้ ดวยมือโดยผานใบสำคัญ
ทั่วไปเขาบัญชีรายไดที่เกิดขึ้นในระหวางปแตยังไมมีการออกใบ
แจงหนี้ เพือ่ ใหแนใจวา การรับรูร ายไดมหี ลักฐานประกอบทีเ่ หมาะสม

และถูกตองตามรอบบัญชี
- ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกบัญชีที่ไดรับเงินแลวแตยังมีภาระ
ผูกพันทีจ่ ะใหบริการแกลกู คาในอนาคต รวมถึงทดสอบการคำนวน
- ตรวจสอบความถูกตองของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา” มาใช
ขอมูลและเหตุการณที่เนน

ขาพเจาขอใหขอสังเกตเหตุการณตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 16, 37 ซึง่ อธิบายถึงธุรกรรมการนำทรัพยสนิ
ในธุรกิจ Cloud Solution ไประดมทุนผานทรัสตเพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (“REIT”) ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (SET)
ซึง่ รายการดังกลาวเปนรายการทีม่ สี าระสำคัญอยางมากตองบการ
เงิน และไมไดเกิดขึ้นเปนประจำตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ ขาพเจามิได
ใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไขตอกรณีดังกลาวขางตนแตอยางใด
ขอมูลอื่น

ผูบริหาร เปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย
ขอมูลซึง่ รวมอยูใ นรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส อบบัญชีทอี่ ยูใ นรายงาน
ประจำปนนั้ ซึง่ คาดวารายงานประจำป จะถูกจัดเตรียมใหขา พเจา
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอืน่ และขาพเจาไมไดใหความเชือ่ มัน่ ตอ
ขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการ
เงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระ
สำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความ
รูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอื่น
มีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวา มีการ
แสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองสือ่ สาร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่กำกับ
ดูแลดำเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
เหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จำเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูล
ทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปด
เผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแต
ผูบ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม กิจการและบริษทั หรือหยุดดำเนิน
งานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลมีหนาทีใ่ นการสอดสองดูแลกระบวนการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมกิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สำคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของขาพเจาดวย ความเชือ่ มัน่
อยางสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับ
ประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มี
อยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมือ่ คาดการณอยางสมเหตุสมผล
ไดวา รายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ ชงบการเงินจากการใช
งบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจา
ไดใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอ

เท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอ
และเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอ
ผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร ว มคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลทีไ่ มตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
- ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการ
และบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
- สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับ
การดำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี่ ดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับ
เหตุการณหรือสถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยาง
มีนยั สำคัญตอความสามารถของกลุม กิจการและบริษทั ในการ
ดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินทีเ่ กีย่ วของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา
ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัท
ตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินโดย
รวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำให
มีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
- ไดรบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอยางเพียงพอเกีย่ วกับ

สวนที่ 3 : งบการเงิน

ขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุม กิจการและบริษทั เพือ่ แสดงความเห็นตองบการเงิน
รวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการและบริษัท
ขาพเจาเปนผูร บั ผิดชอบแตเพียงผูเ ดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ
ทีส่ ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด
วางแผนไว ประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงขอ
บกพรองทีม่ นี ยั สำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจา
ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ

ทัง้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ขาพเจาเชือ่ วามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการ
ที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณา
เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในปปจ จุบนั และกำหนดเปนเรือ่ งสำคัญ
ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีใ้ นรายงานของผูส อบ
บัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกีย่ ว
กับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรสือ่ สารเรือ่ งดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอ สวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131
บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด
กรุงเทพมหานคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565
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งบการเงิน
7
บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� �� ธันวาคม ����

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็ นหลักประกัน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

10
11
12
13

2564

2563

168,634,801
1,070,601,038
-

42,885,074
1,027,564,483
-

158,690,037
1,113,135,822
-

32,756,999
1,049,083,798
2,280,859
-

14
6, 15

638,083
18,415,916
52,238,694
1,310,528,532

105,583
16,300,800
21,488,997
1,108,344,937

594,888
18,224,716
45,065,426
1,335,710,889

16,135,200
16,728,026
1,116,984,882

16
17
18
6, 19
6, 20
6, 21

976,441,102
5,079,061,443
548,155,211
1,661,949,402

48,836,366
9,282
3,906,319,256
1,239,248,691
854,189,129

825,000,000
104,999,660
4,945,258,345
509,424,491
1,657,992,548

104,999,660
3,755,995,870
1,190,291,691
856,421,822

2,081,474

26,263,215

2,081,474

26,263,215

34,485,706
255,654,941
76,721,074
8,634,550,353
9,945,078,885

43,607,432
56,897,261
6,175,370,632
7,283,715,569

23,837,166
245,439,567
74,609,498
8,388,642,749
9,724,353,638

31,667,651
54,795,715
6,020,435,624
7,137,420,506

22
32
23

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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8

งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษงบแสดงฐานะการเงิ
ทั ย่ อย
น
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น

24
6, 25

2564

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,104,539,076
1,031,267,019

1,254,095,677
533,068,522

1,104,539,076
1,035,913,153

1,254,095,677
520,729,766

37,156,851

681,822,393

24,737,280

669,996,602

6, 27
6, 28
6, 30

181,511,861
42,445,560
11,409,419
313,835,630
45,748,129
2,767,913,545

548,067,513
63,643,796
12,559,719
34,198,472
3,127,456,092

170,047,988
42,445,560
11,886,327
313,835,630
40,696,349
2,744,101,363

537,428,928
63,643,796
13,606,927
31,389,251
3,090,890,947

26
6, 27
6, 28
29
6, 30
32

853,520,119
325,441,998
75,952,870
3,714,905,686
750,794
-

1,058,243,032
794,230,363
149,462,681
1,344,452
115,729,711

799,938,025
306,655,358
75,952,870
3,714,905,686
750,794
-

992,024,139
774,202,834
149,462,681
1,344,452
122,278,254

31

46,463,525
5,017,034,992
7,784,948,537

46,782,021
2,165,792,260
5,293,248,352

38,587,375
4,936,790,108
7,680,891,471

38,450,127
2,077,762,487
5,168,653,434

26

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษงบแสดงฐานะการเงิ
ทั ย่ อย
น
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 500,041,575 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

500,041,575

500,041,575

500,041,575

500,041,575

500,041,575
770,205,508

500,041,575
770,205,508

500,041,575
770,205,508

500,041,575
770,205,508

50,004,158
839,879,107
2,160,130,348
2,160,130,348
9,945,078,885

49,957,756
672,058,059
(1,724,270)
1,990,538,628
(71,411)
1,990,467,217
7,283,715,569

50,004,158
723,210,926
2,043,462,167

49,957,756
648,562,233
1,968,767,072
1,968,767,072
7,137,420,506

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 500,041,575 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,043,462,167
9,724,353,638

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริงบกํ
ษทั าย่ไรขาดทุ
อย นเบ็ดเสร็จ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563
1,834,242,535
728,140
(1,301,377,011)
(589,536)
533,004,128
(1,909,939)
50,860,244
11,283,471
593,237,904
(167,694,729)
(155,657,252)
(323,351,981)
269,885,923
220,917
41,080,557
80,573

1,843,873,997
-

1,770,428,065
493,187

(1,185,587,278)

(1,241,747,182)

16.3
18.3

1,864,385,422
1,467,593
(1,202,247,987)
(1,112,387)
662,492,641
2,112,999
34,814,238
20,953,902
720,373,780
(121,607,233)
(229,144,141)
(350,751,374)
369,622,406
300,820
105,984,406
(9,282)

658,286,719
2,087,399
41,205,818
17,558,122
719,138,058
(131,855,002)
(208,159,277)
(340,014,279)
379,123,779
292,925
-

(465,157)
528,708,913
(1,848,550)
54,272,258
11,848,138
592,980,759
(166,222,786)
(157,894,410)
(324,117,196)
268,863,563
207,588
-

475,898,350
(333,812,271)
142,086,079
20,871,514
162,957,593

311,267,970
(177,084,689)
134,183,281
(33,718,890)
100,464,391

379,416,704
(329,007,460)
50,409,244
19,348,529
69,757,773

269,071,151
(171,640,022)
97,431,129
(33,549,276)
63,881,853

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนในการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้ น
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้อื�น
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

33

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

112

113

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

11

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริงบกํ
ษทั าย่ไรขาดทุ
อย นเบ็ดเสร็จ
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :
รายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้ - สุ ทธิ ภาษี
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื�น
ของบริ ษทั ร่ วมและร่ วมค้า
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื�นสํ าหรั บปี - สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

6,717,573

(4,129,110)

4,937,322

(1,849,934)

(12,037)
6,705,536
169,663,129

(1,724,270)
(5,853,380)
94,611,011

4,937,322
74,695,095

(1,849,934)
62,031,919

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน) :
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

162,886,182
71,411
162,957,593

102,462,066
(1,997,675)
100,464,391

69,757,773
69,757,773

63,881,853
63,881,853

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม :
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

169,591,720
71,411
169,663,131

96,608,686
(1,997,675)
94,611,011

74,695,095
74,695,095

62,031,919
62,031,919

0.33

0.20

0.14

0.13

500,041,575

500,041,575

500,041,575

500,041,575

กําไรต่ อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ออกจําหน่ ายและชําระแล้ว (หุน้ )

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

38

หมายเหตุ

31

38

หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

- สุทธิภาษี

จ่ายชําระค่าหุน้ ส่ วนที�เป็ น
................................................................
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
(กรรมการ)
ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
31

สํารองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

- สุ ทธิ ภาษี

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้

สํารองตามกฏหมาย

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม

โอนองค์ประกอบอื�นของผูถ้ ือหุน้ ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564

งบการเงินรวม

500,041,575

-

-

-

500,041,575

ที�ออกและชําระแล้ ว
500,041,575

ทุนเรื อนหุ้น

-

-

-

500,041,575

ที�ออกและชําระแล้ว

ทุนเรื อนหุ้น
ยังไม่ ได้ จัดสรร

-

3,194,093

46,763,663

จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
50,004,158
6,705,536

(46,402)

(1,724,270)
-

ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุน

ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

องค์ ประกอบอื�น

1,724,270

(1,724,270)

ในบริษัทร่ วมและร่ วมค้ า

จากเงินลงทุน

ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)

-

(3,194,093)

576,919,196

102,462,066
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
770,205,508
49,957,756
672,058,059
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(1,724,270)
(1,724,270)

-

-

-

-

162,886,182
ยังไม่ได้ จัดสรร ในบริษัทร่ วมและร่ วมค้า
839,879,105
-

กําไรสะสม

งบการเงินรวม
46,402

49,957,756
672,058,059
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

องค์ ประกอบอื�น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(4,129,110)

-

-

770,205,508

มูลค่าหุ้นสามัญ
770,205,508

ส่ วนเกิน

-

-

-

770,205,508

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

-

1,925,964

ส่ วนได้ เสียทีไ� ม่ มี
71,411
อํานาจควบคุม
-

-

-

(71,411)

อํานาจควบคุม

ส่ วนได้ เสี ยทีไ� ม่มี

100,737,796
1,990,538,628

(4,129,110)

(1,997,675)
(71,411)

(กรรมการ)

(4,129,110)
13
98,740,121
1,990,467,217

300

-

1,895,855,906

6,705,536
รวมส่ วน
162,957,593
ของผู้ถือหุ้น
2,160,130,346

-

(หน่ วย : บาท)
-

1,990,467,217

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วน

................................................................
300
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น

-

1,893,929,942

6,705,536
รวมส่ วนของ
162,886,182
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2,160,130,346

-

-

1,990,538,628

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รวมส่ วนของ

(หน่ วย : บาท)

(หน่ วย : บาท)

12

114

................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
(กรรมการ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
สํารองตามกฏหมาย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้ - สุ ทธิ ภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสําหรับปี
................................................................
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
(กรรมการ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
สํารองตามกฏหมาย
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้ - สุ ทธิภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(กรรมการ)

500,041,575

770,205,508

770,205,508
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31

38

500,041,575
-

589,724,407
(3,194,093)

1,906,735,153
-

4,937,322
รวม
69,757,773
ส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
2,043,462,167

1,968,767,072
(หน่ วย : บาท)
-

15
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)

................................................................
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)

(1,849,934)
(1,849,934)
63,881,853
63,881,853
................................................................
49,957,756
648,562,233
1,968,767,072
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)

46,763,663
3,194,093

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้วทุน
ทุนเรื อนหุ้น
ส่ วนเกิน
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
มูลค่าหุ้นสามัญ
สํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จัดสรร
หมายเหตุ
ที�ออกและชําระแล้ว
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
49,957,756
648,562,233
500,041,575
770,205,508
38
46,402
(46,402)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
4,937,322
31
ทุนเรื อนหุ้น ส่ วนเกิน จัดสรรแล้วทุน69,757,773
หมายเหตุ
ที�ออกและชํ
า
ระแล้
ว
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
สามั
ญ
สํ
า
รองตามกฎหมาย
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้จัดสรร
500,041,575
770,205,508
50,004,158
723,210,926

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

(กรรมการ)
115

สวนที่ 3 : งบการเงิน

16

งบกระแสเงินสด

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั งบกระแสเงิ
ย่ อย นสด
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
การปรับปรุ งมูลค่าส่วนต่างของเงินประกันสัญญากับทรัสต์

(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ทางการเงิน
รายได้เงินปันผลรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย� นแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนี�สินดําเนินงาน

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

142,086,079

134,183,281

50,409,244

97,431,129

(105,984,406)
9,282
283,595,151
5,951,259
404,878
(2,112,999)
(115,275)
(34,814,238)
8,078,472
(300,820)
(14,092,331)
333,812,271

(41,080,557)
(80,573)
441,097,011
(1,580,425)
3,710,921
(4,913)
(2,498,659)
(50,860,244)
12,781,922
(220,917)
(2,461,833)
177,084,689

269,273,605
5,583,818
404,878
(2,087,399)
(41,205,818)
6,308,900
(292,925)
(10,478,277)
329,007,460

424,700,918
(2,363,282)
1,848,550
(54,272,258)
8,997,410
(207,588)
(343,988)
171,640,022

616,517,323

670,069,703

606,923,486

647,430,913

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
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งบกระแสเงินสด

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั งบกระแสเงิ
ย่ อย นสด
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
สิ นทรั พย์ ดาํ เนินงาน(เพิม� ขึน� )ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิม� ขึน� (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญา
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรั บ(จ่ าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
เงินสดรับภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที�ไม่ใช่เงินสด
ที�เป็ นหลักประกัน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
เงินลงทุนจ่ายจากการซื� อเงินลงทุน

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(124,793,257)
(532,500)
(30,749,697)
(3,319,644)

(81,344,303)
384,234
3,252,349
14,484,924

(134,190,836)
2,280,859
(594,888)
(28,337,401)
(3,309,614)

(63,328,869)
(133,603)
469,157
4,043,066
14,744,558

(47,069,092)
(1,743,958)
11,549,657
419,858,832
300,820
9,565,493
(321,561,966)
(39,706,255)
68,456,924

(54,881,350)
(3,228,652)
6,476,897
(948,774)
554,265,028
374,357
20,919,850
(197,533,905)
(16,720,645)
361,304,685

(54,631,624)
(2,314,258)
9,307,101
395,132,825
464,316
6,900,186
(316,971,768)
(35,767,993)
49,757,566

(64,778,834)
(1,018,156)
5,635,548
543,063,780
217,165
19,564,811
(192,721,527)
(14,069,830)
356,054,399

24,181,741
16,061,768
(16,063,885)

45,930,698
2,829,903
(2,684,135)

24,181,741
16,061,768
(16,063,885)

45,930,698
4,107,343
(2,684,279)

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด

บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั งบกระแสเงิ
ย่ อย นสด
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่ อ)
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื�อสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
เงินปันผลรับ
เงินสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับหนี�สินทางการเงินอื�น
เงินสดจ่ายหนี�สินทางการเงินอื�น
เงินสดรับหนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและต้นทุนทํารายการสัญญากับทรัสต์

เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญากับทรัสต์
เงินสดรับชําระค่าหุ้นส่ วนที�เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(825,000,000)
(1,025,808,751)
119,779,178
17,427,189
(1,689,422,760)

(2,384,990)
(598,216,052)
55,535,877
2,461,833
(496,526,866)

(825,000,000)
(1,014,304,167)
112,239,986
10,478,277
(1,692,406,280)

(9,999,700)
(594,908,132)
51,540,729
343,988
(505,669,353)

(149,556,601)
790,175,000
(1,648,217,296)
(875,542,477)
67,218,856
(164,451,111)
4,089,456,401
(176,799,209)
(185,568,000)

274,898,262
337,909,000
(259,214,108)
(338,492,182)
154,173,847
(23,441,374)
-

(149,556,601)
790,175,000
(1,636,077,871)
(865,815,713)
67,218,856
(164,451,111)
4,089,456,401
(176,799,209)
(185,568,000)

274,573,268
337,909,000
(253,432,897)
(332,992,256)
154,173,847
(23,441,374)
-

1,746,715,563
125,749,727
42,885,074
168,634,801

300
145,833,745
10,611,564
32,273,510
42,885,074

1,768,581,752
125,933,038
32,756,999
158,690,037

156,789,588
7,174,634
25,582,365
32,756,999

................................................................
................................................................
นายทวีศกั ดิ� กออนันตกูล
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น
(กรรมการ)
(กรรมการ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย ณ วันที� �� ธันวาคม ����
1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เปนบริษทั มหาชน ซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำเนาอยูใ นประเทศไทย บริษทั
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพยแ หงประเทศไทย เมื่อ วั น ที่ 1 4
พฤศจิกายน 2544 และประกอบกิจการในการใหบริการโครงสราง
พื้นฐานดานไอซีทีแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตบริการคลาวด
และดิจิทัลเซอรวิส การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ
การใหบริการศูนยขอ มูลพรอมอุปกรณตา งๆ และบริการแพลตฟอรม
ทีอ่ ยูต ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั อยูท เี่ ลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร ชัน้ 10 - 12 และชัน้ ไอที ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
“กลุมกิจการ” หมายถึง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) และบริษัทยอย
2. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ป จ จุ บั น ยั ง มี ผ ลกระทบต อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส ว นใหญ
สถานการณดงั กลาวอาจนำมาซึง่ ความไมแนนอนและผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมของการดำเนินธุรกิจ ฝายบริหารของกลุมกิจการ
ติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระ
ทบทางการเงินเกีย่ วกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนีส้ นิ และ
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีฝ้ า ยบริหารไดใชประมาณการ
และดุลยพินจิ ในประเด็นตาง ๆ เมือ่ สถานการณมกี ารเปลีย่ นแปลง
3. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
3.1 เกณฑการถือปฏิบัติ

งบการเงินไดจดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภาย
ใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.
2547 และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวา ดวยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา
ขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนรายการบางประเภทซึ่งใช
มูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมาย
ทีเ่ ปนภาษาไทย ในกรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

3.2 สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน

งบการเงินจัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนสกุลเงินบาท
3.3 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

การจัดทำงบการเงินนีเ้ ปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจการประมาณ และขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและการ
รายงานจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย หนีส้ นิ รายได และคาใชจา ย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานทีใ่ ชในการจัดทำงบการเงินจะไดรบั
การทบทวนอยางตอเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวด
อนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐาน
ทีส่ ำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชีมผี ลกระทบตอการรับรูจ ำนวน
เงินในงบการเงิน และรวมอยูใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดงั นี้
3.3.1 รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา
การระบุภาระที่ตองปฏิบัติ
ในการระบุภาระทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นการสงมอบสินคาหรือบริการให
กับลูกคา ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไข
และรายละเอียดของสัญญาทีท่ ำกับลูกคา เพือ่ พิจารณาวาสินคาหรือ
บริการแตละรายการถือเปนภาระที่แยกจากกันหรือไม กลาวคือ
กิจการจะบันทึกสินคาหรือบริการแตละรายการแยกจากกัน ก็ตอ เมือ่
สินคาหรือบริการดังกลาวสามารถระบุไดวา แยกจากสินคาหรือบริการ
อื่นในสัญญา และลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการนั้น
การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรูรายได
ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรูร ายได ฝายบริหารจำเปนตอง
ใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาทีท่ ำกับ
ลูกคาเพือ่ พิจารณาวาภาระทีต่ อ งปฏิบตั นิ น้ั เสร็จสิน้ ตลอดชวงเวลา
หนึง่ หรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ทัง้ นี้ กิจการจะรับรูร ายไดตลอด
ชวงเวลาหนึง่ เมือ่ เปนไปตามเงือ่ นไขขอใดขอหนึง่ ตอไปนี้
- ลูกคาไดรบั และใชประโยชนจากผลของการปฏิบตั งิ านของกิจการ
ในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบตั งิ านของกิจการกอใหเกิดสินทรัพยทลี่ กู คาควบคุมใน
ขณะที่สรางสินทรัพยดังกลาว หรือ
- การปฏิบตั งิ านของกิจการไมกอ ใหเกิดสินทรัพยทกี่ จิ การสามารถ
นำไปใชประโยชนอนื่ ได และกิจการมีสทิ ธิในการรับชำระสำหรับ
การปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปจจุบัน

สวนที่ 3 : งบการเงิน

ในกรณีที่ไมเขาเงื่อนไขขางตน กิจการจะรับรูรายได ณ เวลาใด
เวลาหนึง่ ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินวาภาระ
ที่ตองปฏิบัตินั้นไดเสร็จสิ้นลงเมื่อใด
การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูห รือการตัดบัญชีสนิ ทรัพยและหนีส้ นิ ฝาย
บริหารตองใชดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาวากลุม กิจการไดโอนหรือรับโอน
ความเสีย่ งและผลประโยชนในสินทรัพยและหนีส้ นิ ดังกลาวแลวหรือไม
โดยใชดลุ ยพินจิ บนพืน้ ฐานของขอมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีร่ บั รูไ ดในสภาวะปจจุบนั
3.3.2 สัญญาเชา
การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา - กลุมกิจการในฐานะผูเชา
ในการกำหนดอายุสญ
ั ญาเชา ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ใน
การประเมินวา กลุม กิจการมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไม
ที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา
โดยคำนึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดทีท่ ำให
เกิดสิง่ จูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุม กิจการในการใชสทิ ธิเลือกนัน้
ภายหลังจากวันทีส่ ญั ญาเชามีผลกลุม กิจการจะประเมินอายุสญั ญาเชา
ใหมหากมีเหตุการณหรือสถานการณทมี่ นี ยั สำคัญซึง่ อยูภ ายใตการ
ควบคุมและสงผลตอความแนนอนอยางสมเหตุสมผลทีจ่ ะใชสทิ ธิเลือก
การจัดประเภทของสัญญาเชา - กลุมกิจการในฐานะผูใหเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงาน
หรือสัญญาเชาเงินทุน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมกิจการได
โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพย
ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
3.3.3 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้การคา
ในการประมาณคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ของลูกหนีก้ ารคา ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ในการประมาณ
การผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้ โดยคำนึงถึง
ประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งคางและสภาวะเศรษฐกิจ
ทีค่ าดการณไวของกลุม ลูกคาทีม่ คี วามเสีย่ งดานเครดิตทีค่ ลายคลึง
กัน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณใน
อดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของกลุมกิจการอาจไมได
บงบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
3.3.4 คาเสือ่ มราคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสทิ ธิ
การใช และคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณตลอดจน
สินทรัพยสิทธิการใช และคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน (ถามี) และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝายบริหารจะตองพิจารณาการดอยคาของทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช และสินทรัพยไมมีตัวตน หาก
มีขอ บงชีแ้ ละบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาทีค่ าดวา
จะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ขอบงชีด้ งั กลาวรวมถึงการลดลงอยางมีนยั สำคัญของมูลคาตลาด
หรือมูลคาทีไ่ ดรบั จากการใชประโยชนในอนาคตของสินทรัพย การ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญของกลยุทธทางธุรกิจของกิจการที่มี
ผลกระทบตอการใชสนิ ทรัพยนนั้ ในอนาคต แนวโนมในทางลบของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วของ การสูญเสียสวนแบง
ตลาดที่สำคัญของกิจการที่มีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ เปนตน
การทดสอบการดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสทิ ธิ
การใช และสินทรัพยไมมตี วั ตน ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจาก
สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตรา
คิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำนวณมูลคาปจจุบนั ของกระแสเงินสดนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพืน้ ฐานของขอมูลการดำเนินงาน
ทีม่ อี ยู ณ ปจจุบนั ซึง่ ฝายบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของ
กับขอสมมติฐานเกีย่ วกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวอาจ
เปลีย่ นแปลงไดเนือ่ งจาก ภาวะการแขงขัน แนวโนม การเปลีย่ นแปลง
ของรายไดโครงสรางตนทุนการเปลีย่ นแปลงของอัตราคิดลด ภาวะ
อุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวของ
3.3.5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุม กิจการรับรูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซงึ่ คำนวณขึน้
จากผลแตกตางชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหวาง
ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหนีส้ นิ นัน้ เมือ่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนนอนวากลุม กิจการ
จะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปน
ตองประมาณการวาบริษทั ฯควรรับรูจ ำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใดโดยพิจารณาถึงกำไรทางภาษีทคี่ าดวา
จะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
3.3.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ตองอาศัยขอสมมติฐาน
ตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและปจจัยทีเ่ กีย่ วของในเชิงประชากรศาสตร
เปนตน ในการกำหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ ะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบนั สวนอัตรา
มรณะใชขอ มูลตารางอัตรามรณะทีเ่ ปดเผยทัว่ ไปในประเทศ อยางไร
ก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกตาง
ไปจากที่ประมาณไว
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

3.4.1 โครงสรางของกลุมกิจการ
งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมกิจการ”)
อัตราการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

การใหบริการกิจการโทรคมนาคม และใหบริการที่เกี่ยวของ
การเปนผูจัดการกองทรัสต เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ชื่อบริษัท

อัตรารอยละของการถือหุน

2564

2563

ไทย
ไทย

100
100

100
-

ไทย
ไทย

100
-

100
59.99

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด*

การใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส
การใหคำปรึกษาดานคอมพิวเตอร สื่อสารการนำเสนอขอมูล
ซอฟตแวรระบบขาวสารเพื่อการบริหารและบริการรับเปน
ที่ปรึกษาทางการตลาด

* ในระหวางป 2564 บริษัทไดสิ้นสุดการควบคุมและความสัมพันธกับบริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัดแลวเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ของบริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรายงานการชำระบัญชีโดยบริษัทไดจดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป กลุม กิจการไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวน
หลายฉบับ ซึง่ จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั มิ าตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี นึ้ เพือ่ ใหมเี นือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ มมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของกลุมกิจการ
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึง่ จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินทีม่ รี อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อ
ใหมเี นือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน
ปจจุบันฝายบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินแนวทางการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่
เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ

สวนที่ 3 : งบการเงิน

5. นโยบายการบัญชี
5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเ มือ่ กลุม กิจการไดโอนอำนาจควบคุม
ในสินคาใหแกลกู คาแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบ
หลังจากหักสวนลดแลว

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมือ่ ทวงถาม หรือเงิน
ลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคลองสูงซึง่ มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ไดมาและไมนำไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันใด ๆ

รายไดคาบริการ
รายไดคา บริการตามสัญญาจางดำเนินการรับรูเ ปนรายไดตลอด
ชวงเวลาทีใ่ หบริการ ตามวิธอี ตั ราสวนของงานทีท่ ำเสร็จ กลุม กิจการ
จะรับรูร ายการขาดทุนจากสัญญาเต็มจำนวนทันทีทคี่ าดวาจะมีผล
ขาดทุนเกิดขึ้น
รายไดคาบริการตามสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา จะรับรูรายได
ตลอดชวงเวลาทีใ่ หบริการตามวิธเี สนตรงตามระยะเวลาของสัญญา
รายไดคา บริการอืน่ รับรูเ ปนรายไดเมือ่ ไดใหบริการแลว หรือตลอด
ชวงเวลาที่ใหบริการโดยพิจารณาจากขั้นความสำเร็จของงาน

5.3 ลูกหนี้การคา

รายไดจากการขายสินคาพรอมใหบริการ
ในกรณีทมี่ กี ารขายสินคาพรอมการใหบริการ (Multiple Element
Arrangements) องคประกอบของรายไดจะปนสวนตามสัดสวนให
กับสินคาทีส่ ง มอบและภาระทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นการใหบริการทีร่ วมอยู
ในสัญญาโดยใหมคี วามสัมพันธกบั ราคาขายแบบเอกเทศของสินคา
หรือบริการที่แตกตางกันตามขอผูกพันตามสัญญา
รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดง
ไวเปน “ลูกหนี้การคา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน
จำนวนเงินทีก่ จิ การไดรบั หรือมีสทิ ธิไดรบั จากลูกคาแตยงั มีภาระ
ที่ตองปฏิบัติใหกับลูกคาแสดงไวเปน “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หมุนเวียน” ภายใตหนีส้ นิ หมุนเวียนและไมหมุนเวียน ซึง่ จะรับรูเ ปน
รายไดเมื่อไดปฏิบัติตามภาระที่ระบุไวในสัญญา
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบีย้ รับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคำนึงถึงอัตราผล
ตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมือ่ กลุม กิจการมีสทิ ธิในการรับเงินปนผล
รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
คาใชจาย
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

6. การจัดประเภทบัญชีใหม่ (ต่ อ)

ลูกหนีก้ ารคาแสดงถึงจำนวนเงินทีล่ กู คาจะตองชำระสำหรับการ
ขายสินคาและการใหบริการตามปกติของธุรกิจ กลุม กิจการรับรูล กู
หนี้การคาเมื่อเริ่มแรกดวยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจาก
เงือ่ นไขในการไดรบั ชำระ ในกรณีทมี่ สี ว นประกอบดานการจัดหาเงิน
ที่มีนัยสำคัญจะรับรูดวยมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน
กลุมกิจการใชวิธีการอยางงาย (Simpliﬁed Approach) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลคาผลขาดทุน
ดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ซึง่ กำหนดใหพจิ ารณาผลขาดทุนทีค่ าด
วาจะเกิดขึน้ ตลอดอายุหนีแ้ ละรับรูผ ลขาดทุนตัง้ แตการรับรูร ายการ
ลูกหนีก้ ารคา ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิด
ขึน้ ลูกหนีก้ ารคาจะถูกจัดกลุม ตามวันทีค่ รบกำหนดชำระ อัตราความ
เสียหายทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จะขึน้ อยูก บั ประวัตกิ ารชำระเงินและขอมูล
ผลขาดทุนดานเครดิตในอดีต ซึง่ มีการปรับเพือ่ สะทอนขอมูลปจจุบนั
และการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ความสามารถของลูกคาในการชำระหนีก้ ลุม กิจการรับรูผ ลขาดทุน
จากการดอยคาในกำไรหรือขาดทุนภายใตคาใชจายในการบริหาร
5.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาเงินทุน

ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาเงินทุนแสดงมูลคาตามยอดคงคางสุทธิ หักดวย
ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีและรายไดคาบริการที่เกี่ยวของรอตัดบัญชี
และหักดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
5.5 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนซึง่ คำนวณโดยวิธเี ขากอน
ออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวามูลคา
สุทธิทคี่ าดวาจะไดรบั ประมาณจากราคาทีค่ าดวาจะขายไดตามปกติ
ของธุรกิจ หักดวยตนทุนสวนเพิม่ ทีจ่ ะผลิตใหเสร็จ (สำหรับสินคาที่
อยูร ะหวางการผลิต) และคาใชจา ยอืน่ ทีจ่ ำเปนตองจายเพือ่ ใหสนิ คา
นั้นขายได
ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรง
ทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ สินคานัน้ เชน คาขนสงหักดวยสวนลด และเงิน
ที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา (ถามี) และตนทุนของสินคาสำเร็จรูป
และงานระหวางทำประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงงาน ทางตรง
คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยการผลิต
กลุม กิจการจะบันทึกบัญชีคา เผือ่ การลดมูลคาของสิน35คาคงเหลือ
เมื่อสินคานั้นเกา ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม

122

123

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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5.6 เงินลงทุน

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตน

เงินลงทุนในการรวมคาและบริษทั รวมทีแ่ สดงอยูใ นงบการเงินรวม
แสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนในบริษทั ยอย การรวมคาและบริษทั รวมทีแ่ สดงอยูใ นงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุนสุทธิหกั จากคาเผือ่
การดอยคา (ถามี)

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนาย
สะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
กลุม กิจการตัดจำหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใหประโยชน
จำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนนั้ และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดงั กลาวเมือ่
มีขอ บงชีว้ า สินทรัพยนนั้ เกิดการดอยคา กลุม กิจการจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำหนายและวิธกี ารตัดจำหนายของสินทรัพยไมมตี วั ตน
ดังกลาวทุกสิน้ ปเปนอยางนอยคาตัดจำหนายรับรูเ ปนคาใชจา ยใน
สวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใหประโยชนจำกัดของกลุม กิจการ
ไดแก ลิขสิทธิโ์ ปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรซงึ่
มีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 - 15 ป
กลุม กิจการไมคดิ คาตัดจำหนายสำหรับสินทรัพยไมมตี วั ตนระหวาง
พัฒนาหรือติดตั้ง

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ทีด่ นิ แสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตาม
ราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
ราคาทุนดังกลาวประกอบดวย ราคาซือ้ และตนทุนทีเ่ กีย่ วของอืน่
เพือ่ ใหสนิ ทรัพยอยูใ นสภาพพรอมทีจ่ ะใชงานได ตนทุนในการตอเติม
หรือปรับปรุงถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจา ยในการซอมแซม
ถือเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุน โดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนประมาณดังตอไปนี้
ประเภท

จํานวนป

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสำนักงาน
และยานพาหนะ

28
15 - 28
5 - 15
2 - 28
2 - 10

ที่ดิน อาคารระหวางกอสราง และสินทรัพยระหวางติดตั้งแสดง
ดวยราคาทุนและยังไมคิดคาเสื่อมราคา
กลุม กิจการตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมือ่
จำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรบั ประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือ
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิง่ ตอบแทนสุทธิ
ทีไ่ ดรบั จากการจำหนายสินทรัพยกบั มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
นัน้ ) จะรับรูใ นสวนของกำไรหรือขาดทุน เมือ่ กลุม กิจการตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.8 ตนทุนการกูยืม

ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการ
ผลิตสินทรัพยทตี่ อ งใชระยะเวลานานในการทำใหอยูใ นสภาพพรอม
ใชหรือขาย ไดถกู นำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นัน้ จะอยูใ นสภาพพรอมทีจ่ ะใชไดตามทีม่ งุ ประสงค สวนตนทุนการ
กูย มื อืน่ ถือเปนคาใชจา ยในงวดทีเ่ กิดรายการ ตนทุนการกูย มื ประกอบ
ดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

5.10 สัญญาเชา

ณ วันเริม่ ตนของสัญญาเชา กลุม กิจการจะประเมินวาสัญญาเปน
สัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปน
สัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธิ
ในการควบคุมการใชสนิ ทรัพยทรี่ ะบุไดสำหรับชวงเวลาหนึง่ เพือ่ การ
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุมกิจการประเมินอายุสัญญาเชาตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม
ไดทรี่ ะบุในสัญญาเชาหรือตามระยะเวลาทีเ่ หลืออยูข องสัญญาเชา
ทีม่ ผี ลอยู โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญา
เชาหากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลทีจ่ ะใชสทิ ธิเลือกนัน้ และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา หากมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลที่จะไมใชสิทธิเลือกนั้นทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระ
ทบของการเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดลอมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการตออายุของสัญญาเชา
ดังกลาว เปนตน
กลุมกิจการในฐานะผูเชา
กลุม กิจการใชวธิ กี ารบัญชีเดียวสำหรับการรับรูร ายการและการ
วัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสญ
ั ญาเชาระยะสัน้ และสัญญา
เชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล กลุม
กิจการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสินทรัพย
อางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชา
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยสทิ ธิการใชวดั มูลคาดวยราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของ
หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสทิ ธิการใช ประกอบ
ดวยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเ ริม่ แรกตนทุน
ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จายชำระตามสัญญาเชา ณ

สวนที่ 3 : งบการเงิน

วันทีส่ ญ
ั ญาเชาเริม่ มีผลหรือกอนวันทีส่ ญ
ั ญาเชาเริม่ มีผล และหักดวย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุนโดย
วิธเี สนตรงตามอายุสญ
ั ญาเชาหรืออายุการใหประโยชน โดยประมาณ
ของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
ประเภท

อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสำนักงาน
และยานพาหนะ
สิทธิการเชาพื้นที่ตางๆ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร

จํานวนป

26
3 - 15
5
3-6
5 และ 10

หากความเปนเจาของในสินทรัพยอา งอิงจะโอนใหแกกลุม กิจการ
เมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเชาหรือราคาทุนของสินทรัพยดงั กลาวไดรวม
ถึงการใชสิทธิเลือกซื้อ คาเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให
ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบนั ของจำนวนเงิน
ทีต่ อ งจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสญ
ั ญาเชา จำนวนเงินทีต่ อ งจาย
ตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญา
เชา จำนวนเงินทีค่ าดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
รวมถึงราคาใชสทิ ธิของสิทธิเลือกซือ้ ซึง่ มีความแนนอนอยางสมเหตุ
สมผลทีก่ ลุม กิจการจะใชสทิ ธินนั้ และการจายคาปรับเพือ่ การยกเลิก
สัญญาเชา หากขอกำหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุม กิจการ
จะใชสทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเชา กลุม กิจการบันทึกคาเชาผันแปร
ที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดที่เหตุการณหรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นไดเกิดขึ้น
กลุมกิจการคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตาม
สัญญาเชาโดยใชอตั ราดอกเบีย้ การกูย มื สวนเพิม่ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเชา
มีผล หากอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของหนีส้ นิ สัญญาเชานัน้ ไมสามารถ
กำหนดได ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มอางอิงจากขอมูล
ภายนอกหลายแหงและไดปรับปรุงบางสวนเพือ่ ใหสะทอนระยะเวลา
ของสัญญาเชาและลักษณะของสินทรัพยทเี่ ชา นอกจากนี้ มูลคาตาม
บัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาจะถูกจัดมูลคาใหมเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
อายุสญ
ั ญาเชา การเปลีย่ นแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หรือ
การเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย อางอิงโดย
การปรับปรุงสินทรัพยสทิ ธิการใช อยางไรก็ตาม ถามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสทิ ธิการใชมมี ลู คาลดลงจนเปนศูนยแลว และมีการลด
ลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชา กลุมกิจการ
ตองรับรูจำนวนคงเหลือของการวัดมูลคาใหมในกำไรหรือขาดทุน
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
จำนวนเงินทีต่ อ งจายตามสัญญาเชาทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเชา 12 เดือน

หรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่ง
สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุสัญญาเชา
รายการขายและเชากลับคืน
กลุม กิจการวัดมูลคาสินทรัพยสทิ ธิการใชทเี่ กิดจากการเชากลับคืน
ตามสัดสวนของมูลคาตามบัญชีเดิมของสินทรัพยทเี่ กีย่ วของกับสิทธิ
ในการใชสินทรัพยที่ยังคงอยูกับกลุมกิจการ โดยกลุมกิจการจะรับ
รูเ ฉพาะจำนวนเงินของผลกำไร/ขาดทุนทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิทโี่ อน ไป
ยังผูใหเชา หากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสำหรับการขาย
สินทรัพยตำ่ กวามูลคายุตธิ รรมของสินทรัพย กลุม กิจการจะปรับปรุง
สวนตางโดยถือเปนการจายลวงหนาของการจายชำระตามสัญญาเชา
เพื่อวัดมูลคาจำนวนเงินที่ไดรับจากการขายใหเปนมูลคายุติธรรม
กลุมกิจการเปนผูใหเชา
สัญญาเชาซึง่ กลุม กิจการเปนผูใ หเชาจัดประเภทรายการเปนสัญญา
เชาเงินทุนหรือดำเนินงาน เมือ่ เงือ่ นไขของสัญญาเชา โอนความเสีย่ ง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเปนเจาของใหแกผูเชา
สัญญาดังกลาวจัดประเภทรายการเปนสัญญาเชา การเงินสัญญาเชา
อื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเปนสัญญาเชาดำเนินงาน
รายไดคา เชาจากสัญญาเชาเงินทุนรับรูด ว ยวิธเี สนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชาทีเ่ กีย่ วของ ตนทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จากการเจรจา
และเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานถูกรวมเปนมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยที่เชาและรับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
จำนวนเงินทีจ่ ะไดรบั จากผูเ ชาภายใตสญ
ั ญาเชาเงินลงทุนรับรูเ ปน
ลูกหนีด้ ว ยจำนวนทีเ่ ทากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา รายไดจาก
สัญญาเชาเงินทุนปนสวนตลอดงวดบัญชีเพื่อสะทอนถึงอัตราผล
ตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา ของกลุม
กิจการที่เกี่ยวของกับสัญญาเชา
5.11 การดอยคา

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุม กิจการไดรบั การทบทวน ณ ทุก
วันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีทมี่ ขี อ บงชีจ้ ะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยทคี่ าดวาจะได
รับคืน สำหรับคาความนิยมและสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอน หรือ ยังไมพรอมใชงาน จะประมาณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเ มือ่ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือ
มูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยทกี่ อ ใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคา
ที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพยทางการเงิน
หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพย หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสด
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ที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนคำนึงภาษีเงินไดเพือ่ ใหสะทอนมูลคาทีอ่ าจประเมินไดในตลาด
ปจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ สินทรัพย สำหรับ
สินทรัพยทไี่ มกอ ใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอนื่
จะพิจารณามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนรวมกับหนวยสินทรัพยทกี่ อ
ใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับ
รายการ เมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนเพิม่ ขึน้ ในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูใน
กำไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมกี ารปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพยทางการ
เงินอืน่ ๆ ทีเ่ คยรับรูใ นงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีท่ อี่ อกรายงาน
วามีขอ บงชีเ้ รือ่ งการดอยคาหรือไมขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ
รายการ หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ชในการคำนวณมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียง
เทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภาย
หลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
5.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงรายการเปนหนี้สิน
หมุนเวียน เวนแตมเี งือ่ นไขการจายชำระเกินกวา 12 เดือน หลังรอบ
ระยะเวลาการรายงาน รับรูร ายการเมือ่ เริม่ แรกดวยมูลคายุตธิ รรม
และวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนายโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้
ที่แทจริง
5.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษทั จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ เมือ่ เกิดภาระผูกพันในปจจุบนั
ตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตอ งใชทรัพยากรเพือ่ จาย
ชำระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำนวนที่ตองจาย
ไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อไดจายชำระประมาณการหนี้สินไปแลวหาก
แนใจวาจะไดรบั คืนอยางแนนอนใหบนั ทึกรายจายทีจ่ ะไดรบั คืนเปน
สินทรัพยแยกตางหาก
5.14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ หมายความรวมถึง เงินกูย มื ระยะสัน้ เงิน
กูยืมระยะยาว หุนกู และหนี้สินทางการเงินอื่น
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลคายุตธิ รรมหักคา
ใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนีส้ นิ ภายหลังจากการบันทึกหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ จะบันทึกตอมาโดยวิธรี าคาทุนตัดจำหนาย ผลตางระหวาง
ยอดหนีเ้ ริม่ แรกและยอดหนีเ้ มือ่ ครบกำหนดไถถอนจะบันทึกในกำไร
หรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

5.15 ผลประโยชนพนักงาน

ผลประโยชนระยะสั้น
เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
เงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพ รับรูเ ปนคาใชจา ยเมือ่ เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุมกิจการและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึง่ ประกอบดวยเงินทีพ่ นักงานจายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จายสมทบ
ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
กลุม กิจการมีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ งจายใหแกพนักงานเมือ่
ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุม กิจการถือวาเงินชดเชยดังกลาว
เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
หนีส้ นิ สำหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูใ นงบแสดงฐานะการ
เงินดวยมูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ นิ้ รอบระยะเวลารายงาน
กลุม กิจการคำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจาก
งานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ ชีย่ วชาญอิสระไดทำการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ หลัก
การประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลายรวมถึงขอ
สมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) สำหรับโครงการผล
ประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูใ น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และรับรูค า ใชจา ยของโครงการผลประโยชน
พนักงานที่กำหนดไวในกำไรขาดทุน
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท งั้ จำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันที
ทีม่ กี ารแกไขโครงการหรือลดขนาดโครงการหรือเมือ่ กิจการรับรูต น ทุน
การปรับโครงสรางที่เกี่ยวของ
5.16 ทุนเรือนหุน

หุนสามัญจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน
5.17 สํารองตามกฎหมาย

บริษัทใหญ
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสว น
หนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกำไร
สุทธิประจำป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรอง
นีจ้ ะมีจำนวนไมนอ ยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตาม

สวนที่ 3 : งบการเงิน

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน)
สุทธิสำหรับงวดบัญชีดว ยจำนวนถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักของหุน สามัญ
ตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำระแลว

กลุม กิจการจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลด
มูลคาตามบัญชีดงั กลาว หากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา บริษทั
จะไมมกี ำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
กลุม กิจการจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวน
ของผูถ อื หุน หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วของกับรายการทีไ่ ดบนั ทึกโดยตรง
ไปยังสวนของผูถือหุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได
ของงวดปจจุบนั และภาษีเงินไดนปี้ ระเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกันสำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตา งกัน
สำหรับหนวยภาษีตา งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจายชำระหนีส้ นิ
และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั ดวยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะ
รับคืนสินทรัพยและจายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

5.20 ภาษีเงินได

5.21 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจ จุบนั และภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุม กิจการบันทึกภาษีเงินไดปจ จุบนั ตามจำนวนทีค่ าดวาจะจาย
ใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุม กิจการบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชัว่ คราว
ระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของนัน้ โดย
ใชอตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน หรือทีค่ าด
ไดคอ นขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตาง
ชั่วคราวตอไปนี้ เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรกการรับ
รูเ มือ่ เริม่ แรกซึง่ สินทรัพยหรือหนีส้ นิ ซึง่ เกิดจากรายการทีไ่ มใชการ
รวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชี
หรือทางภาษี และผลแตกตางทีเ่ กีย่ วของกับเงินลงทุนในบริษทั ยอย
และกิจการทีค่ วบคุมรวมกันหากเปนไปไดวา จะไมมกี ารกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล
กลุม กิจการรับรูห นีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตาง
ชัว่ คราวทีต่ อ งเสียภาษีทกุ รายการ แตรบั รูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
ทีบ่ ริษทั จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใชประโยชนจากผล
แตกตางชัว่ คราวทีใ่ ชหกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไมไดใชนนั้

สกุลเงินทีใ่ ชในการดำเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ชนำเสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแตละกิจการในกลุม กิจการถูกวัด
มูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักทีก่ จิ การ
ดำเนินงานอยู (สกุลเงินทีใ่ ชในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใช
นำเสนองบการเงินของกลุมกิจการ
รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินทีใ่ ชใน
การดำเนินงานโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการและแปลง
คาสินทรัพยและหนีส้ นิ เปนตัวเงิน ซึง่ เปนเงินตราตางประเทศใหเปน
เงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน รายการ
กำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจายชำระทีเ่ ปนเงินตรา
ตางประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปน
ตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในกำไรหรือขาดทุน

กฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเปน เงินปนผลได
บริษัทยอย
บริษทั ยอยในประเทศไทยจะตองจัดสรรกำไรสุทธิอยางนอยรอย
ละหา เปนสำรองตามกฏหมายทุกครัง้ ทีป่ ระกาศจายเงินปนผลจนกวา
สำรองตามกฏหมายจะมีเทากับรอยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรอง
นี้จะนำไปจายเงินปนผลไมได
5.18 การจายเงินปนผล

เงินปนผลทีจ่ า ยบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วของได
อนุมัติการจายเงินปนผล
5.19 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

5.22 คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนผูบริหารเปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของ
บริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น
ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัท หมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.23 การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน

สวนงานดำเนินงานไดถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายใน
ทีไ่ ดรายงานตอผูม อี ำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานผูม อี ำนาจ
ตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน หมายถึง บุคคลทีม่ หี นาทีใ่ นการ
จัดสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของสวนงานดำเนินงาน
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5.24 เครื่องมือทางการเงิน

กลุม กิจการรับรูร ายการเมือ่ เริม่ แรกของสินทรัพยทางการเงินดวย
มูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทำรายการเฉพาะในกรณี
ที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กำไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การคาที่ไมมีองค
ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุมกิจการจะรับ
รูส นิ ทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการตามทีก่ ลาวไว
ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูรายได
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุม กิจการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร ายการ
เริม่ แรก เปนสินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคาในภายหลังดวย ราคา
ทุนตัดจำหนาย สินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคาในภายหลังดวยมูลคา
ยุตธิ รรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และสินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั
มูลคาในภายหลังดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรหรือขาดทุนโดยพิจารณา
จากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย
กลุม กิจการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจำหนาย
เมือ่ กลุม กิจการถือครองสินทรัพยทางการเงินนัน้ เพือ่ รับกระแสเงินสด
ตามสัญญา และเงือ่ นไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอให
เกิดกระแสเงินสดทีเ่ ปนการรับชำระเพียงเงินตน และดอกเบีย้ จาก
ยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่ระบุไวเทานั้น
สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวธิ ดี อกเบีย้
ที่แทจริงและมีการประเมินการดอยคา ทั้งนี้ ผลกำไร และขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หรือการดอยคาของ
สินทรัพย จะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกำไรหรือ
ขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคายุตธิ รรมโดยรับ
รูก ารเปลีย่ นแปลงสุทธิของมูลคายุตธิ รรมในสวนของกำไรหรือขาดทุน
ทัง้ นี้ สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ถือไวเพื่อคา เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่ง
กลุม กิจการไมไดเลือกจัดประเภทใหวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และสินทรัพยทางการเงินทีม่ กี ระแสเงินสด
ที่ไมไดรับชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนถือ
เปนรายไดอื่นในสวนของกำไรหรือขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุม กิจการใชวธิ กี ารอยางงายในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิต
ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ สำหรับลูกหนีก้ ารคา ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน กลุมกิจการจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

ความเสี่ยงทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนีก้ ารคา โดยอางอิงจากขอมูล
ผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูล
การคาดการณไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การคานั้นรวมทั้งสภาพ
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจำหนายออกจากบัญชี เมือ่ กิจการ
คาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกตอไป
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน
ยกเวนหนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ กลุม กิจการรับรูร ายการเมือ่ เริม่ แรก
สำหรับหนีส้ นิ ทางการเงินดวยมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนการทำรายการ
และจัดประเภทหนีส้ นิ ทางการเงินเปนหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลคา
ในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย โดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง
ทัง้ นี้ ผลกำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการหนีส้ นิ ทางการ
เงินและการตัดจำหนายตามวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ทจริงจะรับรูใ นสวนของ
กำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลคาราคาทุนตัดจำหนายคำนึง
ถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนทีถ่ อื เปนสวนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท
จริงนัน้ ดวย ทัง้ นี้ คาตัดจำหนายตามวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ทจริงแสดงเปน
สวนหนึ่งของตนทุนทางการเงิน ในสวนของกำไรหรือขาดทุน
กลุม กิจการอาจเลือกวัดมูลคาหนีส้ นิ ทางการเงินดวยมูลคายุตธิ รรม
ผานกำไรหรือขาดทุน เพื่อเปนการขนัดหรือลดความไมสอดคลอง
ของการรับรูรายการอยางมีนัยสำคัญ
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทจี่ ะ
ไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดสิ้นสุดลงหรือไดมีการโอน
สิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอน
ความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพยนนั้ หรือมีการ
โอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคง
ไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
กลุม กิจการตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินก็ตอ เมือ่ ไดมกี ารปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันของหนีส้ นิ นัน้ แลว มีการยกเลิกภาระผูกพันนัน้ หรือ
มีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สิน
ทางการเงินทีม่ อี ยูใ หเปนหนีส้ นิ ใหมจากผูใ หกเู ดียวกันซึง่ มีขอ กำหนด
ที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกำหนดของหนี้สินที่มี
อยูอ ยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนีส้ นิ เดิมและ
รับรูห นีส้ นิ ใหม โดยรับรูผ ลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดงั กลาวใน
สวนของกำไรหรือขาดทุน
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน
และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอเมื่อกิจการ
มีสทิ ธิบงั คับใชไดตามกฎหมายอยูแ ลวในการหักกลบจำนวนเงินทีร่ บั
รู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน

สวนที่ 3 : งบการเงิน

5.25 มูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม คือ ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพย
หรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการดัง
กลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย
(ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมกิจการใชราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดให
ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม ยกเวนในกรณีทไี่ มมตี ลาดทีม่ สี ภาพ
คลองสำหรับสินทรัพยหรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไมสามารถ
หาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองไดกลุม กิจการจะประมาณ
มูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาทีเ่ หมาะสมกับแตละ
สถานการณ และพยายามใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดทเี่ กีย่ วของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม
การวัดมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยทางการเงินเหลานี้ถูกจัด
ประเภทอยูใ นระดับทีต่ า งกันของลำดับชัน้ มูลคายุตธิ รรมตามขอมูล
ที่ใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับตางๆ มีดังนี้
ระดับ 1 : ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 : ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 : ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได (Unobservable
Inputs) เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่
กิจการประมาณขึ้น
5.26 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย
(รวมกันเรียกวา “กลุม กิจการ”) และสวนไดเสียของกลุม กิจการใน
บริษัทรวม และการรวมคา
การรวมธุรกิจ
กลุมกิจการบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเมื่อการ
ควบคุมถูกโอนไปยังกลุมกิจการ
การควบคุม หมายถึง อำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน
และการดำเนินงานของกิจการเพือ่ ใหไดมาซึง่ ประโยชนจากกิจกรรม
ของกิจการนัน้ ในการพิจารณาอำนาจในการควบคุม กลุม กิจการตอง
นำสิทธิในการออกเสียงทีเ่ กิดขึน้ มารวมในการพิจารณาดวย วันทีซ่ อื้
กิจการคือวันทีอ่ ำนาจในการควบคุมนัน้ ไดถกู โอนไปยังผูซ อื้ การกำหนด
วันทีซ่ อื้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับการโอนอำนาจควบคุมจากผูถ กู ซือ้
ไปยังผูซื้อตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
กลุม กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใชวธิ กี ารซือ้ สิง่ ตอบแทน
ที่โอนใหสำหรับการซื้อบริษัทยอย ตองวัดดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทผี่ ซู อื้ โอนใหและหนีส้ นิ ทีก่ อ ขึน้ และสวนไดเสียในสวนของ
ผูถือหุนที่ออกโดยบริษัทและบริษัทยอยรวมถึงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพย หรือหนีส้ นิ ทีค่ าดวาจะตองจายชำระ และวัดมูลคาเริม่ แรก

ของสินทรัพยทไ่ี ดมาทีร่ ะบุไดและหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการรวม
ธุรกิจดวยมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ ในการรวมธุรกิจแตละครัง้ กลุม
กิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุมในผูถ กู ซือ้ ดวย
มูลคายุตธิ รรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสทุ ธิทรี่ ะบุไดของผูถ กู ซือ้ ตาม
สัดสวนของหุนที่ถือ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัททีถ่ ูกซือ้ ที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
รับรูเ ปนหนีส้ นิ หากมีภาระผูกพันในปจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ
ในอดีต และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
กลุม กิจการวัดมูลคาสวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุมตามอัตราสวน
ไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
ตนทุนทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ ของกลุม กิจการทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เปนผลมา
จากการรวมธุรกิจ เชน คาที่ปรึกษากฎหมายคาธรรมเนียมวิชาชีพ
และคาที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทยอย
บริษทั ยอยเปนกิจการทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของกลุม กิจการ การ
ควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุม กิจการเปดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกีย่ วของกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใชอำนาจ
เหนือกิจการนัน้ ทำใหเกิดผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนของ
กลุมกิจการ งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม
นับแตวนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง และนโยบาย
การบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจำเปนเพื่อใหเปน
นโยบายเดียวกันกับกลุมกิจการ
การสูญเสียการควบคุม
เมือ่ กลุม กิจการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ยอย กลุม กิจการตัด
รายการสินทรัพยและหนีส้ นิ ของบริษทั ยอยนัน้ ออกรวมถึงสวนไดเสีย
ทีไ่ มมอี ำนาจควบคุมและสวนประกอบอืน่ ในสวนของเจาของทีเ่ กีย่ วของ
กับบริษทั ยอยนัน้ กำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษทั ยอยรับรูใ นกำไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษทั ยอยเดิมทีย่ งั
คงเหลืออยูใ หวดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียการควบคุม
สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของกลุม กิจการในเงินลงทุนทีบ่ นั ทึกตามวิธสี ว นไดเสีย
ประกอบดวย สวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา
บริษทั รวมเปนกิจการทีก่ ลุม กิจการมีอทิ ธิพลอยางมีนยั สำคัญโดย
มีอำนาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการ
เงินและการดำเนินงานแตไมถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมหรือควบคุมรวมใน
นโยบายดังกลาว การรวมคาเปนการรวมการงานทีก่ ลุม กิจการมีการ
ควบคุมรวมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวม
การงานนัน้ มากกวาการมีสทิ ธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหนีส้ นิ
ที่เกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น
สวนไดเสียในบริษทั รวมและการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธสี ว นได
เสียโดยรับรูร ายการเมือ่ เริม่ แรกดวยราคาทุนภายหลังการรับรูร ายการ
เริม่ แรก สวนแบงกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของ

128

34

129

5. นโยบายการบัญชี (ต่ อ)
5.26 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม (ต่ อ)
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาทุน ภายหลัง
การรับรู ้รายการเริ� มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของ
ที่ถญูกลงทุ
นนั้นอขาดทุ
นทีา่ยงมีังไม
จริองการควบคุ
ถูกตัดรายการในลั
กษณะ
เงินลงทุนทีบ่ นั ทึกกลุตามวิ
สี ว จะถู
นไดกเสีบัยนของกลุ
ม กิจการ
จะถูกบังวันนทึทีก�กใน
่มกิจธการ
ทึกในงบการเงิ
นรวมจนถึ
ลุ่มกิจการสู
เสี ยความมี
ิทธิ พลอย่
นัยเสํกิาดคัขึญ้นหรื
มร่ วม
งบการเงินรวมจนถึ
งวันที่กลุมกิจการสูญเสียความมีอิทธิพลอยาง เดียวกับกำไรทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริง แตเทาทีเ่ มือ่ ไมมหี ลักฐานการดอย
การตัดรายการในงบการเงินรวม
คาเกิดขึ้น
มีนัยสำคัญ หรือการควบคุมรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งซึ� งเป็ นผลมาจาก
สวนนของผู
ีสวนได
ม
การตัดรายการในงบการเงิ
รายการระหว่นารวม
งกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิ
รวม กํมาไรที
�ยงั ไม่เสีเกิยดทีขึ�่ไนมจริมงีอซึำนาจควบคุ
� งเป็ นผลมาจากรายการกั
บ
บริ ษทั ร่ วมและการร่
วมค้างกิ
าถูกจตัการในกลุ
ดรายการกัม บรวมถึ
เงินลงทุ
นเท่าที�กลุ่มกิจสการมี
ส่วนได้ม เสี สีว ยนได
ในกิเจสีการที
นนั�นขาดทุนมทีคื�ยองั ไม่จำนวนกำไรหรื
เกิด
ยอดคงเหลือและรายการบั
ญชีระหว
งรายได
วนของผู
ยทีไ่ �ถมูกมลงทุ
อี ำนาจควบคุ
อ
หรือคาใชจายที่ยขึัง� นไมจริเงกิถูดกขึตั้นดรายการในลั
จริงซึ่งเปนกผลมาจากรายการระหว
สทุ ธิของบริ
ั ดยขึ�นอยสวนทีไ่ มไดเปนของบริษทั
ษณะเดียวกับกําไรที�ยงั ไม่เกิาดงขึ�นจริ งขาดทุ
แต่เท่น
าทีและสิ
�เมื�อไม่นมทรั
ีหลัพกยฐานการด้
อยค่าษเกิท
กิจการในกลุม ถูกส่ตัวดนของผู
รายการในการจั
นรวม
และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวม
ม้ ีส่วนได้เสี ยดทีทำงบการเงิ
�ไม่มีอาํ นาจควบคุ
ม กำไรทีย่ งั
ไมเกิดขึน้ จริงซึง่ เปนผลมาจากรายการกั
บ
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
มและการร
ว
มค
า
ือหุนนในงบแสดงฐานะการเงิ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกํและส
าไรหรืวอนของผู
ขาดทุนถและสิ
ทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่นรวม
วนที�ไม่ได้
ถูกตัดรายการกับเป็เงินนของบริ
ลงทุนษเททั าและแสดงเป็
ทีก่ ลุม กิจการมี
ส
ว

นได
เ
สี
ย
ในกิ
จ
การ
นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
6. การจัดประเภทบัญชีใหม

6. การจัดประเภทบัญชีใหม่

กลุมกิจการไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใหสอดคลองกับการ
กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เพื�อให้สอดคล้อง
จัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรหรือสวนของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดที�เป็ นสาระสําคัญ ดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ก่ อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
21,817,538
(328,541)
21,488,997
42
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่ อ)
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
3,673,790,316
232,528,940
3,906,319,256
7.2 สิ นทรัพย์ และหนี�สินระหว่ างกัน มีดงั นี� (ต่ อ)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
1,622,223,324
(382,974,633)
1,239,248,691
(หน่ วย : บาท)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
703,743,436
150,445,693
854,189,12935
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี�สินดประเภทบั
หมุนเวียนญชีใหม่ (ต่ อ)
6. การจั
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
549,552,441
(16,483,919)
533,068,522
(หน่
วย : บาท)
2564
2563
2564
2563
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
595,245,493 งบการเงิ
(47,177,980)
548,067,513
นรวม
เจ้ าหนี�อื�น
หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
63,643,796
ก่ อนจัด หลั63,643,796
งจัด
บริ ษทั ย่อย
1,031,715
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
13,904,171 จัดประเภทใหม่
(1,344,452) ประเภทใหม่
12,559,719
ประเภทใหม่
บริ ษทั ร่ วม
242,694
49,200
242,694
หนี�สินไม่หมุนเวียน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
944,003,482
(149,773,119)
794,230,363
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
1,554,529
1,554,529
หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
149,462,681
149,462,681
รวม
1,797,223
49,200
2,828,938
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
1,344,452
1,344,452
อื�น ๆ
บริ ษทั ร่ วม
400,000
(หน่ วย : บาท)
รวม
400,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่ าบริการรับล่วงหน้ า
ก่ อนจัด
หลังจัด
บริ ษทั ร่ วม
12,341
350,158
12,341
18,725
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
ประเภทใหม่
รวม
12,341
350,158
12,341
18,725
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
7.3สิ นทรัค่พาตอบแทนผู
ย์ หมุนเวียน้ บริ หาร
(หน่16,728,026
วย : บาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
17,056,567
(328,541)

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน

944,003,482
-

(149,773,119)
149,462,681
1,344,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่ อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี

หนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน

จัดประเภทใหม่

794,230,363
149,462,681
สวนที่ 3 : งบการเงิน
1,344,452
(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)
หลังจัด
ประเภทใหม่

17,056,567

(328,541)

16,728,026

3,523,466,930
1,573,266,324
705,976,129

232,528,940
(382,974,633)
150,445,693

3,755,995,870
1,190,291,691
856,421,822

537,213,685
584,606,908
14,951,379

(16,483,919)
(47,177,980)
63,643,796
(1,344,452)

520,729,766
537,428,928
63,643,796
13,606,927

923,975,953
-

(149,773,119)
149,462,681
1,344,452

774,202,834
149,462,681
1,344,452

7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทั ควบคุมไมวา จะเปนโดยทาง
ตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งทำให
มีอทิ ธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษทั ผูบ ริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
ของบริษัท
ในระหวางป กลุมกิจการมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ความสัมพันธระหวางบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3)
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท ไอรีครูท จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม เพยเมนท จำกัด
บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส จำกัด
บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส จำกัด

2564

2563

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
-

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย

บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม

บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม

44

10. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน

2564

2563

บริษัทรวม
บริษัทรวม
10. บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
11. บริษัท แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
12. บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
13. บริษัท ทอลคทูมี จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
14. บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
15. บริษัท วัน อีเมล จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
16. บริษัท เน็กซพาย จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
17. บริษัท วันจีโอ เซอรเวย จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
18. บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
19. บริษัท วัน ดีซี จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
20. บริษัท เซอรวิส วัน โซลูชั่น จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
21. บริษัท เอทรอน อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
22. บริษัท วัน ออเทน จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
23. บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิ่ง จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
24. บริษัท วันสเปซ คอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
25. บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
26. บริษัท วอกซี่ ดอท เอไอ จำกัด
27. บริษัท วัน สมารท แอคเซส จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16)
บริษัทรวม
บริษัทรวม
28. บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
29. บริษัท ดาตา เน็กซ จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
30. บริษัท อะกรินโน เทค แอนด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
31. บริษัท มาย แพลตฟอรม จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
32. บริษัท แชท มี จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
33. บริษัท วัน มารเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
34. บริษัท เน็กซ เจน ชอป จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
35. บริษัท ออลเดมิคส จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
36. บริษัท คอมไพลแอนซ คอลซัลติง จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
37. บริษัท บลิชเทค จำกัด
บริษัทรวม
บริ
ษ
ท
ั
ร
ว
ม
38. บริษัท ดิจิตอล เฮลท อินฟอรเมติคส จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
39. บริษัท ซอฟตเวย คอนซัลติง จำกัด
บริษัทรวม
บริษัทรวม
40. บริษัท ไอมารทเทคโนโลยี จำกัด
45
บริษัทรวม
บริษัทรวม
41. บริษัท พิกซาเมด จำกัด
บริษัทรวมคา
บริษัทรวมคา
ษัทาและลู
โมบิลกิสหนี
ต เทค
ด �น (ต่ อ)
11. ลู42.
กหนีบริ
�การค้
�หมุนจำกั
เวียนอื
43. ทรัาสงปีตเพื2564
่อการลงทุ
นในสิบริทษธิกทั ารเช
งหาริมทรั
ไอเน็ตตที(“ทรั
”) ดขึ�นของลูกหนี� การค้า ดังนี�
ในระหว่
และ2563
มีค่าเผืาอสั
อ� ผลขาดทุ
นด้พายนเครดิ
�คาดว่สาตจะเกิ
บริษัทรวม
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16)
44. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช.”)
ผูถือหุนของบริษัท และมีกรรมการรว(หน่
มกันวย : บาท)
งบการเงินรวม
นเฉพาะกิวจมกั
การน
45. บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) *
ผูถือหุนของบริษัท งบการเงิ
และมีกรรมการร
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

นด้านเครดิ
* (โอนกลั
เมื่อวันที่ บ7)ผลขาดทุ
มกราคม 2564
บริษัท ตกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผูถือหุนของบริษัทไดควบรวมกิจการกันเปน
บริษัท ทีโทรคมนาคมแห
�คาดว่าจะเกิดขึงชาติ
5,562,669
3,433,783
4,653,518
1,932,579
� น จำกัด (มหาชน)
ลูกหนี�ท�ีคา้ งเกินกําหนดเกินกว่า 12 เดือน สําหรับลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารพิจารณาไม่ได้ต� งั ค่าเผือ� ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ� งฝ่ ายบริ หารกําลังติดตามอย่างใกล้ชิด โดยบริ ษทั มีการทวงถามหนี� และได้รับแผนการชําระที�ชดั เจน

สวนที่ 3 : งบการเงิน

รายการระหวางกลุมกิจการและบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีนโยบายการกำหนดราคา ดังนี้
นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทยอย

รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
ขายสินทรัพย
คาบริการจาย
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ซื้อสินทรัพย

ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน

การรวมคา

รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
คาบริการจาย
ซื้อสินทรัพย

ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน

บริษัทรวม

รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
เงินปนผล
ขายสินทรัพย
คาเชาอุปกรณจาย
คาบริการจาย
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
ดอกเบี้ยจาย
ซื้อสินทรัพย

ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ตามที่ประกาศจาย
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญา
ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงรวมกัน

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายไดจากการใหบริการ
คาบริการจาย
คาใชจายในการบริหาร
ซื้อสินทรัพย

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่ อ)
7.1 รายได้และค่ าใช้ จ่ายระหว่างกัน มีดงั นี�
7.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน มีดังนี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื�น
ขายสิ นทรัพย์
ค่าบริ การจ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ซื�อสิ นทรัพย์
การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื�น
ค่าบริ การจ่าย
ซื�อสิ นทรัพย์
บริ ษัทร่ วม
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื�น
เงินปั นผลรับ
ขายสิ นทรัพย์
ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย
ค่าบริ การจ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ดอกเบี�ยจ่าย
ซื�อสิ นทรัพย์
บริ ษัทที�เกีย� วข้ องกัน
รายได้จากการให้บริ การ
ค่าบริ การจ่าย
ซื�อสิ นทรัพย์

-

-

38,142,115
1,017,927
12,000,000
20,028,583
14,196,935
29,106,537
52,210,000

11,497,545
3,585,251
10,000,000
42,242,656
695,588
18,327,933
11,675,000

356,000
65
3,926,743

64,500
15,251
529,500
677,782

78,840
3,926,743

15,251
529,500
677,782

470,927,898
27,493
14,074,665
97,103,590
314,394,884
10,760,028
585,119
163,778,151
552,754,863

142,645,041
1,009,602
2,109,925
137,500,000
1,462,241
366,745,493
8,647,198
78,915
97,178,029

424,263,391
20,331
10,469,250
97,103,590
294,905,179
10,750,028
509,620
163,778,151
551,251,023

105,051,412
508,114
137,500,000
1,462,241
341,339,964
7,753,698
91,879,885

14,741,737
22,396,247
-

18,501,270
31,840,144
3,775,000

14,741,737
22,396,247
-

18,501,270
31,840,144
3,775,000
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่ อ)
7.2 สิ นทรัพย์ และหนี�สินระหว่ างกัน มีดงั นี�
7.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน มีดังนี้

ลูกหนี�การค้ า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั )
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

30,454
519,466,490

199,499,815

90,821,757
6,955
474,865,718

54,277,051
167,142,322

4,340,570
523,837,514

13,037,075
212,536,890

4,340,570
570,035,000

13,037,075
234,456,448

ลูกหนี�ตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

-

2,280,859
2,280,859

ดอกเบีย� ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

-

171,391
171,391

ลูกหนี�ค่าหุ้น
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

ค่ าบริการจ่ายล่วงหน้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

2,499,995
2,499,995

2,499,995
2,499,995

4,605,705
4,605,705

5,010,301
5,010,301

13,740,914
4,600,845
18,341,759

23,269,265
3,960,301
27,229,566

164,479,993
164,479,993

210,142,693
210,142,693

12,840,000
139,712,428
152,552,428

10,700,000
179,530,794
190,230,794

บริ ษทั ร่ วม
รวม

7,116,383
7,116,383

7,617,872
7,617,872

7,116,383
7,116,383

7,116,383
7,116,383

บริ ษทั ร่ วม
รวม

16,290,885
16,290,885

16,290,885
16,290,885

- วย : บาท)
(หน่
งบการเงินรวมณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
48,836,366
8,926,975
50
825,082,500
2,160,000
200,867

ลูกหนี�ขายทรัพย์ สิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
อื�น ๆ

16. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินประกันสั ญญาเช่ า
16.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิตน้ ปี
บวก
ลงทุษนัทร่เพิว�มม (ต่ อ)
16. เงินลงทุ
นในบริ
รับโอน

-

48

135

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่ อ)
7.2 สิ นทรั พย์ และหนี�สินระหว่ างกัน มีดงั นี� (ต่ อ)

เจ้ าหนี�การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
รวม
เจ้ าหนี�ค่าหุ้นกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
รวม
ต้ นทุนค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
รวม
ดอกเบีย� ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เจ้ าหนี�ซื�อทรัพย์ สิน
บริ ษทั ย่อย
16. เงินลงทุนในบริษัทร่ วมการร่ วมค้า
16.1 กระทบยอดเงินลงทุ
บรินษในบริ
ทั ร่ษวัทมร่ วม
รวม
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิตน้ ปี
บวก ลงทุนเพิ�ม
รับโอน

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

115,951,679

93,199,559

1,890,259
102,398,772

2,453,467
83,563,422

13,093
115,964,772

19,868,129
113,067,688

13,093
104,302,124

19,868,129
105,885,018

82,500
82,500

-

-

-

64,647,838

52,684,682

1,902,793
62,163,348

7,165,178
49,093,070

534,247
65,182,085

686,000
53,370,682

534,247
64,600,388

686,000
56,944,248

65
1,523,894

-

63,093
1,379,988

-

138,817
1,662,776

-

138,817
1,581,898

-

11,133,505
11,133,505

-

11,133,505
11,133,505

-

33,055,600
1,670,000
359,852,184
394,577,784

33,449,498
(หน่ วย : บาท)
33,449,498
งบการเงินรวม

1,670,000
362,868,931
364,538,931

35,851,032
35,851,032

48

ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
48,836,366
8,926,975
825,082,500
2,160,000
53
200,867
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7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่ อ)
7.2 สิ นทรัพย์ และหนี�สินระหว่ างกัน มีดงั นี� (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้ าหนี�อื�น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
รวม

242,694

49,200

1,031,715
242,694

-

1,554,529
1,797,223

49,200

1,554,529
2,828,938

-

400,000
400,000

-

อื�น ๆ
บริ ษทั ร่ วม
รวม
ค่ าบริการรับล่วงหน้ า
บริ ษทั ร่ วม
รวม

12,341
12,341

350,158
350,158

-

-

12,341
12,341

18,725
18,725

7.3 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร

7.3 คาตอบแทนผูบริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
61,852,056
50,305,029
3,317,739
8,137,630
65,169,795
58,442,659

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
48,237,832
45,039,323
2,285,713
3,766,213
50,523,545
48,805,536

8. ข้ อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับงบกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการมีรายการที�ไม่เกี�ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที�มีสาระสําคัญ ได้แก่

ลูกหนี�ขายสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื�อ
เจ้าหนี�ซ�ือสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื�อ

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
153,719,619
196,395,040
597,021,135
55,641,236

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
142,572,362
177,785,789
609,171,880
53,310,853

136

137

2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
1,573,266,324
(382,974,633)
1,190,291,691
ผลประโยชน์
61,852,056
50,305,029
48,237,832
45,039,323
สิ นทรัพย์ไม่รมะยะสั
ีตวั ตน� น
705,976,129
150,445,693
856,421,822
ผลประโยชน์
ห
ลั
ง
ออกจากงาน
3,317,739
8,137,630
2,285,713
3,766,213
หนีเ�สน็ิ นตหมุ
นเวียน จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท อินเทอร
ประเทศไทย
65,169,795
58,442,659
50,523,545
48,805,536
เจ้าหนีรวม
537,213,685
(16,483,919)
520,729,766
� การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
584,606,908
(47,177,980)
537,428,928
8. ข้ อมูลเพิหนี
ม� เติ� สมิ นเกีทางการเงิ
ย� วกับงบกระแสเงิ
น
สด
นหมุนเวียนอื�น
63,643,796
63,643,796
8. ขอมูลกลุเพิ
มเกี
่ยวกับ
งบกระแสเงิ
นสด
่มกิ่มจเติ
�
การมี
ร
ายการที
�
ไ
ม่
เ
กี
ย
วกั
บ
เงิ
น
สดในงบกระแสเงิ
น
สดที
�
ม
ส
ี
าระสํ
า
คั
ญ
ได้
แ
ก่
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
14,951,379
(1,344,452)
13,606,927
กลุมกิจการมีรายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสาระสำคัญ ไดแก
43
(หน่
วย : บาท)
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
8. ข้ อมูลเพิหนี
ม� เติ� สมิ นเกีตามสั
ย� วกับญงบกระแสเงิ
งบการเงินรวม 923,975,953
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ญาเช่า นสด (ต่ อ)
(149,773,119)
774,202,834
วย : บาท)
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สํ าหรั149,462,681
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31(หน่
ธั149,462,681
นวาคม
หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
2564 งบการเงินรวม 2563 2564
2563
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
1,344,452
1,344,452
สํ า153,719,619
หรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธั196,395,040
นวาคม
สํ าหรั
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 177,785,789
ธันวาคม
142,572,362
ลูกหนี�ขายสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื�อ
2564
2563
2564
2563
เจ้าหนี�ซ�ือสิ นทรัพย์เป็ นเงินเชื�อ
597,021,135
55,641,236
609,171,880
53,310,853
ต้นทุนทางการเงิน
เป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
15,452,012
24,742,161
15,452,012
24,742,161
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
380,189,165
52,849,736
380,189,165
52,849,736
โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็ นต้นทุน
ทํารายการหนี�สินทางการเงินอื�น
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
30,100,476
30,100,476
การปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
1,570,155
1,570,155
9. ข้ อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับการจําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานส่ วนที�เป็ นสาระสําคัญ มีดงั นี�

9. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย

รายการคาใชจายตามลักษณะงานสวนที่เปนสาระสำคัญ มีดังนี้

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าเช่าและบริ การจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
- วงจร
- อุปกรณ์และยานพาหนะ
- บํารุ งรักษา
- สํานักงาน
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�น
ของพนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ� การด้อยค่าภาษีถูกหัก ณ ที�จ่าย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

17,477,693
7,089,791
63,763,084
34,411,142

18,909,563
4,924,781
32,083,233
32,626,077

17,477,693
5,263,583
63,763,084
27,343,723

18,909,563
4,234,462
31,903,253
24,954,482

395,931,642
283,595,151
-

443,322,993
441,097,011
1,518,873

327,415,369
269,273,601
-

381,444,561
424,700,914
1,518,873
44

10. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

10. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
174,034
132,436
168,323,906
42,616,228
136,861
136,410
168,634,801
42,885,074

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
139,033
97,436
158,540,070
32,648,667
10,934
10,896
158,690,037
32,756,999

11. ลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
(หน่ วย : บาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง
รวม

2564
174,034
168,323,906
136,861
168,634,801

2563
132,436
42,616,228
136,410
42,885,074

2564
139,033
158,540,070
10,934
158,690,037

2563
97,436
32,648,667
สวนที10,896
่3 :
32,756,999

งบการเงิน

11. ลู11.กหนี
้การค
และลู
กหนี
ลูกหนี
�การค้าาและลู
กหนี
�หมุน้หเวีมุยน
นอืเวี�นยนอื่น

ลูกหนี�การค้ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั อื�น
รวมลูกหนี�การค้ า
หัก ค่าเผือ� ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
รวมลูกหนี�การค้ า-สุ ทธิ
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�ขายทรัพย์สิน
อื�นๆ
รวมลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
รวมลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

523,837,514
371,444,073
895,281,587

212,536,890
540,665,217
753,202,107

570,035,000
364,400,196
934,435,196

234,456,448
532,795,652
767,252,100

(25,382,583)
869,899,004

(19,819,914)
733,382,193

(21,747,684)
912,687,512

(17,094,166)
750,157,934

13,472,570
164,479,993
22,749,471
200,702,034
1,070,601,038

46,340,897
210,142,693
37,698,700
294,182,290
1,027,564,483

27,994,052
152,552,428
19,901,830
200,448,310
1,113,135,822

71,355,518
190,230,794
37,339,552
298,925,864
1,049,083,798
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11. ลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (ต่ อ)
ในระหวางป
2564างปีและ2563
บริษบริัทมีษคทั ามีเผื
นเครดิตทีต�คทีาดว่
่คาดว
าจะเกิ
ขึ้นของลู
หนีา ้กดัารค
ในระหว่
2564 และ2563
ค่า่อเผืผลขาดทุ
อ� ผลขาดทุนดด้านเครดิ
าจะเกิ
ดขึ�นดของลู
กหนี� กการค้
งนี� า ดังนี้
งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

5,562,669

3,433,783

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
4,653,518

1,932,579

ลูกหนี�ท�ีคา้ งเกินกําหนดเกินกว่า 12 เดือน สําหรับลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารพิจารณาไม่ได้ต� งั ค่าเผือ� ผลขาดทุน
ลูกหนีท้ ด้คี่ านเครดิ
า งเกินตกำหนดเกิ
นกว
อนหสำหรั
หนีก้ จิ าการที
วของกัษทั นมีฝการทวงถามหนี
ายบริหารพิจ� แารณาไม
ไดตงั้ คาเผืาระที
อ่ ผลขาดทุ
ที�คาดว่าจะเกิ
ดขึา� น12
ซึ� งฝ่เดืายบริ
ารกําลับงลูติกดตามอย่
งใกล้ชเ่ ิกีด ย่ โดยบริ
ละได้รับแผนการชํ
�ชดั เจน นดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิ
ขึ้น� ท�ีเซึกี่ง�ยฝวข้าอยบริ
ารกำลักงารดํ
ติดาตามอย
างใกล
ชิด โดยบริษัทมีการทวงถามหนี
้และไดรับแผนการชำระที่ชัดเจน จากลูกหนี้
จากลูดกหนี
งกันหโดยจะมี
เนินการชํ
าระตามแผนภายในไตรมาส
1/2565
ที่เกี่ยวของกัน โดยจะมีการดำเนินการชำระตามแผนภายในไตรมาส 1/2565่ ั
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องทางการค้าที�มีอยูกบลูกหนี�การค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาทให้กบั
ณ วันทีสถาบั
่ 31 ธันนการเงิ
วาคมนแห่2564
โอนสิ
ทธินเรีในการขอวงเงิ
ยกรองทางการค
่มีอยูกับลูกหนี้ก�การค
ารวมกั
นไมนอปยกว
า 80 ลานบาทให
งหนึ� งบริ
เพืษ�อเป็ัทได
นหลั
กประกั
นสิ นเชืา�ที
อจากธนาคารตามที
ล่าวไว้
ในหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นข้อ 24 กับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งณ เพื
อ
่
เป
น
หลั
ก
ประกั
น
ในการขอวงเงิ
น
สิ
น
เชื
อ
่
จากธนาคารตามที
ก
่
ล
า
วไว
ใ
นหมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ขอกบั 24
วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องทางการค้าที�มีอยูก่ บั ลูกหนี�การค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทให้
ณ วันทีสถาบั
่ 31 ธันนการเงิ
วาคมนแห่
2563
ั เป็ไดนหลั
โอนสิ
ทธิเนรียในการขอวงเงิ
กรองทางการค
อี ยูก บั ลูกหนีก้ ารค
ารวมกั
นไมนอ ยกว
า 400 ลานบาทให
ั สถาบัน
งหนึบริ
� ง เพืษ�อท
กประกั
นสิ นาเชืที�อม่ จากธนาคารตามที
�กล่าวไว้
ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 24 กบ
การเงินแหและข้
งหนึอง่ 26เพือ่ เปนหลักประกันในการขอวงเงินสินเชือ่ จากธนาคารตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 และขอ 26
ลูกหนี�การค้า แยกตามอายุหนี� ท�ีคา้ งชําระได้ดงั นี�

ลูกหนี�การค้ า - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

56,182,732

54,842,988

22,295,762

19,037,717
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สถาบันการเงินแห่ งหนึ� ง เพื�อเป็ นหลักประกันในการขอวงเงินสิ นเชื�อจากธนาคารตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องทางการค้าที�มีอยูก่ บั ลูกหนี�การค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทให้กบั
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
สถาบันการเงินแห่งหนึ� ง เพื�อเป็ นหลักประกันในการขอวงเงินสิ นเชื�อจากธนาคารตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
และข้อ 26
กหนี้การค
แยกตามอายุหนี้ท� ี่ค� า้ งชำระได
งชําระได้ดังนี� ้
� การค้า าแยกตามอายุ
ลูกลูหนี

ลูกหนี�การค้ า - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้ า-กิจการที�เกีย� วข้ องกันรอเรียกเก็บ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 กเดืหนี
อน�หมุนเวียนอื�น (ต่ อ)
11. ลูกหนี�การค้ าและลู
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี�การค้ า-กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ลูกหนี�การค้ า - บริ ษัทอื�น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้ า- บริ ษัทอื�นรอเรียกเก็บ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี�การค้ า-บริษัทอื�น
รวมลูกหนี�การค้ า

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

56,182,732

22,295,762

54,842,988

19,037,717

121,245,907
151,483,835
23,212,652
118,432,143
470,557,269

27,084,379
22,913,192
34,303,818
91,669,381
198,266,532

128,679,464
160,886,074
27,975,496
142,380,496
514,764,518

23,828,775
14,622,626
28,998,503
130,686,319
217,173,940

45,804,898
9,171,588
3,672,885
2,014,552
3,348,215
2,192,856
454,247
งบการเงินรวม 891,362
53,280,245
ณ วันที� 31 ธันวาคม14,270,358
523,837,514
212,536,890
2564
2563

45,813,273
11,520,83946
4,857,833
2,654,334
3,937,680
(หน่2,443,092
วย : บาท)
661,696
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ 664,243
55,270,482
ณ วันที� 31 ธันวาคม17,282,508
570,035,000
234,456,448
2564
2563

79,810,706

136,476,393

79,760,088

134,117,421

26,859,148
6,699,578
5,484,264
25,634,627
144,488,323

86,490,233
28,353,715
38,279,329
30,494,758
320,094,428

26,100,317
6,652,124
5,459,895
20,533,449
138,505,873

85,680,771
27,939,387
37,656,357
26,888,469
312,282,405

94,471,530
22,857,913
65,598,004
44,028,303
226,955,750
371,444,073
895,281,587

70,204,998
27,651,249
62,546,509
60,168,033
220,570,789
540,665,217
753,202,107

93,410,103
22,857,913
65,598,004
44,028,303
225,894,323
364,400,196
934,435,196

70,204,998
27,615,190
62,525,026
60,168,033
220,513,247
532,795,652
767,252,100

12. ลูกหนี�ตามสั ญญาเช่ าการเงิน
ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจาก ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าการเงินที�เกิดจาก สัญญาซื� อขายธุรกิจ Online Recruitment

สวนที่ 3 : งบการเงิน
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16. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
16.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

12. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

ในระหวางป 2564 บริษัทไดรับชำระเงินจาก ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่เกิดจาก สัญญาซื้อขายธุรกิจ Online Recruitment กับ
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสวนที่เหลือครบทั้งจำนวนแลว
13. ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ตน้ ปี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กรมบังคดีไดลงนามรับทราบแลววาลูกหนี้ดังกลาวไมมีทรัพยสินใดที่จะสามารถชำระหนี้ใหกับบริษัทได
�ม นการตัด
แลว ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ไดมีมบวก
ติอนุมลงทุ
ัติใหนสัตเพิยาบั
รับโอน
จำหนายลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จำนวน 38.36 ลานบาท ออกจากบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วังบการเงิ
นที� 31 ธันนรวม
วาคม
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม2563
2564
2564
2563
1,795,748
1,795,706
1,795,748
1,795,706

หัก ขายเงินลงทุนระหว่
47 างงวด
บวก(หัก) ส่ วนแบ่งกํ47
าไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเง
ส่ ววนแบ่
งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ
(หน่
ย : บาท)
วย :เงิบาท)
รายได้
นปั นผล
งบการเงินเฉพาะกิจ(หน่
การ
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
ณ วันทีราคาตามบั
� 31 ธันวาคมญชี-สุ ทธิปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม2563
2564
2564
2563
1,795,748
1,795,706
16.2 รายละเอียดการลงทุ
นในบริ ษัทร่ วม
1,795,748 บริ ษทั ร่1,795,706
วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไท

15,237,915
15,237,915
1,382,253
1,382,253
18,415,916
18,415,916

15,046,715
15,046,715
1,382,253
1,382,253
18,224,716
18,224,716

14. สิ นทรั พย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
14. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น
14. สิ นทรั พย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

สิ นทรัพย์ทางการเงิน-เงินฝากประจํา
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน-เงิ
-เงินนฝากประจํ
ลงทุนที�วดั ามูลค่า
สิ นด้ทรั
น-เงิานกํ
นลงทุ
นที�วดั นมูลค่า
วยมูพลย์ค่ทาางการเงิ
ยุติธรรมผ่
าไรขาดทุ
ด้วยมู- ลตราสารทุ
ค่ายุติธรรมผ่
น านกําไรขาดทุน
-- ตราสารทุ
หน่วยลงทุนน
-รวม
หน่วยลงทุน
รวม

กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
กํกําาไร(ขาดทุ
ลงทุน
ไร(ขาดทุนน)จากการขายเงิ
)ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นนจากการ
กําเปลี
ไร(ขาดทุ
น)ที�ยลงั ค่ไม่
ขึ�นจากการนลงทุน
�ยนแปลงมู
ายุเตกิิธดรรมของเงิ
เปลี�ยรวม
นแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวม

13,687,035
13,687,035
818,059
818,059
16,300,800
16,300,800

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิงบการเงิ
�นสุ ดวันนทีรวม
� 31 ธันวาคม
สํ าหรั
บ
ปี
สิ
�
น
สุ
ด
วั
น
ที
� 31 ธั2563
นวาคม
2564
2564988,735
256361,882
988,735
61,882
1,039,623
1,039,623
2,028,358
2,028,358

(1,953,989)
(1,953,989)
(1,892,107)
(1,892,107)

15. สิ นทรั พย์ หมุนเวียนอื�น
15.15.สิ นสิทรั
พย์ หพมุยนหเวีมุยนนอืเวี�นยนอื่น
นทรั

ภาษีซ�ือที�ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีซ�ือที�ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ

งบการเงินรวม
ณ วังบการเงิ
นที� 31 ธันนรวม
วาคม
2564ณ วันที� 31 ธันวาคม2563
2564
2563
52,238,694
21,488,997
52,238,694
21,488,997

13,521,435
13,521,435
818,059
818,059
16,135,200
16,135,200
บริษัท
1. บริ ษ(หน่
วย : ตบาท)
ทั ไอเน็
แมเนจด์
: บาท)
จํากัด
งบการเงินเฉพาะกิเซอร์
จ(หน่
การววสิ ยเซส
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั2564
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธั2563
นวาคม
2564988,735
256338,629
988,735
38,629
1,098,664
1,098,664
2,087,399
2,087,399

(1,887,179)
(1,887,179)
(1,848,550)
(1,848,550)

(หน่ วย : บาท)
(หน่
งบการเงินเฉพาะกิจการวย : บาท)
งบการเงิ
จการ
ณ วันทีน� 31เฉพาะกิ
ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม2563
2564
2564
2563
45,065,426
16,728,026
45,065,426
16,728,026

ให้บ
เกี�ย
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16. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
16.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
16. เงินลงทุนในบริษัทรวม

16.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทรวม
16. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
16.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ตน้ ปี
บวก ลงทุนเพิ�ม
รับโอน
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิตน้ ปี
บวก ลงทุนเพิม� หัก ขายเงินลงทุนระหว่างงวด
นในบริ ษทั ร่ วม รับโอน บวก(หัก) ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หัก ขายเงินลงทุนระหว่างงวด
นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บวก(หัก) ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
นผล
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุนรายได้
)เบ็ดเสร็เจงิอืน�นปั
จากเงิ
นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ราคาตามบั
เงินปั นผล ญชี -สุ ทธิปลายปี
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิปลายปี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
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ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
(หน่ วย : บาท)
48,836,366
8,926,975
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
825,082,500
2,160,000
2564
200,867 2563
48,836,366
8,926,975
(115,276)
(20,086) 2,160,000
825,082,500
200,867
105,984,406
41,080,557
(115,276)
(20,086)
(12,037)
(1,702,002)
105,984,406
41,080,557
(3,334,857)
(1,809,945)
(12,037)
(1,702,002)
(3,334,857)
(1,809,945)
976,441,102
48,836,366
976,441,102

48,836,366

16.2 รายละเอี
ย16.2
ดการลงทุ
นในบริย
ษัทดการลงทุ
วม
รายละเอี
ยร่ดการลงทุ
นนในบริ
16.2
รายละเอี
ในบริษษัทัทร่ รวม
วม
บริ ษทั ร่ วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี�
49
ละเอียด ดังนี�
บริ ษทั ร่ วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี�
บริษษัทร่ัทวมรว(ต่มทั
16. เงินลงทุนในบริ
อ) ้งหมดจัดตั้งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
(หน่ วยงบการเงิ
: บาท)นรวม
16.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่ อ)
วยเสี: ยบาท)
สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ทุนชําระแล้วงบการเงินรวมมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส(หน่
่ วนได้
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ งบการเงิ
วันที� 31 นธันรวม
วาคม
สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ทุนชําระแล้ว
มูลค่ าตามบัสัญดชีส่ตวามวิ
นเงิธนีสลงทุ
่ วนได้
น (%)
เสี ย
ทุนชํ าระแล้ว
สั2564
ดส่ วนเงินลงทุ2563
น (%)
มูลค่2564
าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
2564ทุนชําระแล้ว 2563
2563เสี ย
ณ ให้วันบริทีก� ารออกแบบจั
31 ธันวาคม
วาคม
วันณที� 31
วันธัทีน� 31วาคม
ธันวาคม
ณ วัธันทีน� 31
ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธัณนวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม
1. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์
ดทําและบริ หารจัดการณ วันที� 31
44.99
5,000,000
สิ เซส
18,358,139
10,521,787
ษัทจํากัด
ลักษณะธุรสกิารสนเทศ
จ
2564
2563
2564 2564 5,000,000
2563
2564
2563
ลักษณะธุรกิจ เซอร์วบริ
2564
บริเกีษ�ยัทวกับระบบเทคโนโลยี
2563
2564 44.99
ลักษณะธุ
2563
รกิจ
2564
2563
2563
2564
256
การให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านคอมพิวเตอร์
2. บริ ษทั ไอรี ครู ท จํากัด
อกแบบจัดทําและบริ หารจัดการ1. บริ ษทั ไอเน็สืต� อสารการนํ
แมเนจด์าเสนอข้อมูล ซอฟต์ให้แวร์บริ การออกแบบจัดทําและบริ หารจัดการ
5,000,000
44.99
44.99
5,000,000
5,0
ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เซอร์ว44.99
สิ เซส
จําากัวสารเพื
ด 44.99
วกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ2,750,00018,358,139
10,521,787
ระบบข่
�อการบริ หาร เกี�ย5,000,000
40.00
40.00
2,750,000
2,781,979
2,564,270
3. บริ ษทั ไทย ดอทคอม
การให้บริ การในด้านระบบ Payment
เพย์เมนท์ จํากัด
Gateway ผ่านระบบ Cloud computing
35.98
35.98
500,000
500,000
4. บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์แคร์
การให้บริ การเอกซเรย์สองมิติ และ
39.97
39.97
500,000
500,000
โซลูชนั ส์ จํากัด
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางการแพทย์
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5. บริ ษทั ไทยไอเด็นติต� ีส์ จํากัด บริ การให้คาํ ปรึ กษาออกแบบ และพัฒนา
16. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่ อ)
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ ระบบงานรวมถึงจัดหา
16.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่ อ) อุปกรณ์ท�ีจาํ เป็ น
42.74
42.74
250,000
250,000
(หน่ วย : บาท)
6. บริ ษทั ดี โซลูชน�ั ดอท
การให้บริ การระบบบริ หารการประชุม
งบการเงิ
นรวม
อิเล็กทรอนิกส์
29.97
29.97
250,000
250,000
คอม จํากัด
สั
ด
ส่
ว
นเงิ
น
ลงทุ
น
(%)
ทุ
น
ชํ
า
ระแล้
ว
มู
ล
ค่
า
ตามบั
ญ
ชี
ต
ามวิ
ธ
ี
ส
่
ว
นได้
เ
สี
ย
7. บริ ษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ า
ประกอบกิจการให้บริ การ ระบบคอมพิวเตอร์
ณ วันที� 31 ธัน29.99
วาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม250,000
ณ วันที� 31 ธันวาคม
29.99
250,000
คอร์ ปอเรชัน� จํากัด (4)
เสมือน (Cloud)
1,105,811
บริ
ษ
ท
ั
ลั
ก
ษณะธุ
ร
กิ
จ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
8. บริ ษทั อินเทลลิจิสต์ จํากัด
พัฒนาซอฟต์แวร์และขาย License
34.99
34.99
2,500,000
2,500,000
3,496,491
857,226
9. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
ให้บริ การ Call Center ให้บริ การระบบ
บริ หารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
24.99
24.99
250,000
250,000
2,871,123
1,374,193
บริ
ษ
ท
ั
โอเพ่
น
แลนด์
ให้
บ
ริ
ก
ารระบบคอมพิ
ว
เตอร์
เ
สมื
อ
น
(cloud)
10.
สเคป จํากัด
44.99
44.99
250,000
250,000
การให้บริ การระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
11. บริ ษทั วัน อีเมล จํากัด
(E-Mail)
29.99
29.99
250,000
250,000
การให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ป และ
12. บริ ษทั เน็กซ์พาย จํากัด
ให้บริ การซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
44.99
44.99
250,000
250,000
13. บริ ษทั วันจีโอ เซอร์เวย์ จํากัด ประกอบกิจการให้บริ การโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ต่างๆ โปรแกรมทางด้านระบบแผนที�ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินสําเร็ จรู ป
30.00
30.00
250,000
250,000
14. บริ ษทั ไอเน็กซ์
ประกอบกิจการให้บริ การ ระบบโครงข่าย

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
ราคาตามบัญชี-บริ
สุ ทษธิัทปลายปี
ลักษณะธุรกิจ

9. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
48ให้บริ การ Call Center ให้บริ การระบบ
16.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ หารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
บริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
มทั
ง
หมดจั
ด
ตั
ง
ในประเทศไทย
รายละเอียด ดังวนีเตอร์
� เสมือน (cloud)
�
�
ให้บริ กมีารระบบคอมพิ
10. บริ ษทั โอเพ่นแลนด์
สเคป จํากัด
11. บริ ษทั วัน อีเมล
(หน่จํากัวดย : บาท) การให้บริ การระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail)
งบการเงิ
บริ ษทั เน็นกรวม
ซ์พาย จํากัด
การให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ป และ
12.
ษัท
ษณะธุ
รกิวจเตอร์
ให้บริ การซอฟต์ลัแกวร์
คอมพิ
ณ วันที� 31 ธับรินวาคม
1. บริ
บริ การออกแบบจั
าและบริ หารจัาดเร็การ
บริ ษษททัั ไอเน็
วันจีโตอ แมเนจด์
เซอร์เวย์ จํากัด ให้
ประกอบกิ
จการให้บริดกทํารโปรแกรมสํ
จรู ป
13.
16. 2564
เงินลงทุนในบริเซอร์
ษัทร่วสิ มเซส
(ต่ อ)จํากั2563
�
ด
เกี
ย
วกั
บ
ระบบเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
ต่างๆ โปรแกรมทางด้านระบบแผนที�ภาษี
16.2 รายละเอียดการลงทุนในบริ8,926,975
ษัทร่ วม (ต่ อ) และทะเบียนทรัพย์สินสําเร็ จรู ป
48,836,366
14. บริ ษทั ไอเน็กซ์ 2,160,000 ประกอบกิจการให้บริ การ ระบบโครงข่าย
825,082,500
บรอดแบนด์ จํากัด
โทรคมนาคม (Broadband)
200,867 บริ การให้คาํ ปรึ กษา การออกแบบ และ
15. บริ ษทั วัน ดีซี จํากัด
(115,276)
(20,086) วางแผนภาพรวมในด้านการก่อสร้าง และ
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
105,984,406
41,080,557 งานด้านสารสนเทศต่างๆ
16. บริ ษทั เซอร์ วสิ วัน
ให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ป และให้บริ การ
(12,037)โซลูชนั� จํากัด (1,702,002) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
17. บริ ษทั เอทรอน (1,809,945)ให้บริ การและจําหน่ ายอุปกรณ์ เครื� องบิน
(3,334,857)
อินโนเวชัน� จํากัด
ไร้คนขับที�ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล
976,441,102
จํากัด
การให้บริ การโปรแกรมสําเร็ จรู ป และ
18. บริ ษทั วัน ออเทน48,836,366
ให้บริ การซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
19. บริ ษทั วัน อิเล็กทรอนิ กส์
ประกอบกิจการให้บริ การระบบใบกํากับภาษี
บิลลิ�ง จํากัด (5)
อิเล็กทรอนิกส์ (Tax Invoice)
16. เงินลงทุ20.
นในบริ
(ต่ อ)
บริษษัททั ร่วัวนมสเปซ
ประกอบกิจการให้บริ การจัดเก็บข้อมูลที�
16.2 รายละเอียคอร์
ดการลงทุ
ปอเรชันน� ในบริ
จํากัดษัทร่ วม (ต่ อ) สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน แบบไม่ผา่ น
(หน่
วย : บาท)
ตัวกลาง (Blockchain)
งบการเงิ
นรวมเอไอ
ให้บริ การระบบประมวลผลและวิเคราะห์
21.
บริ ษทั แมเนจ
ชนั� จํธากัีสด่ ว(6)
มูลค่ าตามบัญชีโซลู
ตามวิ
นได้เสี ย ข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์
22. บริ ษทั ว๊อกซี� ดอท เอไอ จํากัด การให้บริ การระบบ AI System
ณ วันที� 31 ธับรินษวาคม
ัท
ษณะธุรกินจตกรรม
เพื�อช่วยในการรัลักกษาทางทั
2564 23. บริ ษทั วัน สมาร์ท2563
ให้บริ การระบบการแสดงข้อมูลระหว่าง
แอคเซส จํากัด (1)
ผูใ้ ช้บริ การและเป้ าหมายส่ งอุปกรณ์ผา่ น
สัญญาณบลูทูธ
18,358,139
10,521,787
ให้บริ การพื�นฐานใน One Platform
24. บริ ษทั วัน เซ็นทริ ค จํากัด
ในการรองรับ การใช้งานเพื�อส่ งข้อความ
ส่ งไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพ ตลอดจนการ
สนทนาแบบหนึ�งต่อหนึ�ง หรื อแบบกลุ่ม
25. บริ ษทั ดาต้า เน็กซ์ จํากัด
ให้บริ การระบบการประเมินผล
ออนไลน์ (E-Exam)
ให้
บริ การ SMART FARMING
26.
บริ
ษ
ท
ั
อะกริ
น
โน่
เทค
แอนด์
16. เงินลงทุนในบริ ั ร่ วม (ต่ อ)
วสิ เซสนจํในบริ
ากัด ษัทร่ วม (ต่ อ)
16.2 รายละเอียเซอร์
ดการลงทุ
27. บริ ษทั มาย แพลตฟอร์ม จํากัด ให้บริ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บริ หารจัดการโครงการที�พกั อาศัย
ให้บริ การตอบกลับอัตโนมัติผา่ นระบบ
28. บริ ษทั แชท มี จํากัด
อิเล็กทรอนิกส์
ให้คาํ ปรึ กษา แนะแนวการจั
29. บริ ษทั วันบริมาร์
ษัทเก็ตติ�ง จํากัด
ลักษณะธุรดกิการด้
จ านตลาด
30. บริ ษทั เน็กซ์ เจน ชอป จํากัด
31. บริ ษทั ออลเดมิคส์ จํากัด
32. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์
คอลซัลติง จํากัด
33. บริ ษทั บลิชเทค จํากัด
34. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์
อินฟอร์เมติคส์ จํากัด
35. บริ ษทั ซอฟต์เวย์
คอลซัลติง จํากัด

ประกอบกิจการค้าซอฟต์แวร์
ให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ปและ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ให้บริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษาด้าน
มาตรฐานด้านไอทีในระดับสากล
ให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ป และให้
บริ การซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ให้บริ การในการพัฒนา Platform ระบบ
บริ หารจัดการคลินิกแบบครบวงจร
ให้บริ การในการพัฒนา Platform
ระบบ Virtual Application Platform

สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

24.99

24.99

250,000

250,000

44.99

44.99

250,000

250,000

สั29.99
ดส่ วนเงินลงทุ29.99
น (%)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
44.99
44.99

ทุนชําระแล้ว 250,000
250,000
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
250,000
250,000

44.99

44.99

5,000,000

5,000,000

30.00

30.00

250,000

250,000

24.99
24.99
สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
18.99
18.99

250,000
250,000
ทุนชําระแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
250,000
250,000

งบการเงินรวม
(12,037)
(1,702,002)
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้
เสี ย
(3,334,857)
ณ วันที� 31 ธันวาคม(1,809,945)
976,441,102
48,836,366
2564
2563
สวนที่ 3 : งบการเงิน

2,871,123

1,374,193

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบั-ญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยณ วันที� 31 ธันวาคม
2564 2563 51
18,358,139
10,521,787
-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม 1,013,659
4,161,094
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564 2563 -

39.99

39.99

250,000

250,000

-

-

47.49

47.49

250,000

250,000

-

-

44.99

44.99

250,000

250,000

-

34.99

36.99

500,000

250,000

92,547

44.99

44.99

250,000

250,000

สั43.88
ดส่ วนเงินลงทุ44.99
น (%)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
39.99
39.99

ทุนชําระแล้ว 500,000
500,000
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
250,000
250,000

185,765
- 52

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบั-ญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยณ วันที� 31 ธันวาคม
2564 256324,161

29.99

29.99

250,000

250,000

-

-

44.99

44.99

250,000

250,000

-

-

44.99

44.99

250,000

250,000

-

- 53

47.49

47.49

250,000

250,000

-

-

39.99

39.99

250,000

250,000

สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
47.49
ณ
วันที� 31 ธัน47.49
วาคม
39.99
39.99
2564
2563
39.99
39.99

ทุนชําระแล้ว
250,000
ณ วันที� 31 ธันวาคม250,000
250,000
250,000
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ
นรวม
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วัน- ที� 31 ธันวาคม
1,099,305
2564 2563

250,000

250,000

-

-

-

-

24.99

24.99

250,000

250,000

39.99

39.99

250,000

250,000

37.49

37.49

250,000

250,000

-

-

39.99

39.99

250,000

250,000

-

99,240

44.99

44.99

250,000

250,000

-

-

2,633,112

1,515,185

142

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิปลายปี

สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ทุนชําระแล้ว
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
ณ
วั
นที� 31 ธันวาคม
143 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท
2564
2563
2564
2563
16.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วม
39.99
39.99
250,000
250,000
30. บริ ษทั เน็กซ์ เจน ชอป จํากัด ประกอบกิจการค้าซอฟต์แวร์
บริ ษทั ร่ วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี�
ให้บริ การโปรแกรมสําเร็ จรู ปและ
31. บริ ษทั ออลเดมิคส์ จํากัด
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
24.99
24.99
250,000
250,000
32. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์
ให้บริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษาด้าน
สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ทุนชําระแล้ว
คอลซัลติง จํากัด
มาตรฐานด้านไอทีในระดับสากล
39.99
39.99
250,000
250,000
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
33. บริ ษทั บลิชเทค จํากัด
ให้บริ การโปรแกรมสําเร็จรู ป และให้
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
2564
2563
2564
2563
บริ การซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
37.49
37.49
250,000
250,000
1. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์
ให้บริ การออกแบบจัดทําและบริ หารจัดการ
34. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์
ให้บริ การในการพัฒนา Platform ระบบ
44.99
44.99
5,000,000
5,000,000
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
เกี�ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
39.99
39.99
250,000
250,000
อินฟอร์ เมติคส์ จํากัด
บริ หารจัดการคลินิกแบบครบวงจร
16. เงินลงทุ35.
นในบริ
วม (ต่ อเวย์
)
บริษัทั ร่ซอฟต์
ให้บริ การในการพัฒนา Platform
16.2 รายละเอียคอลซั
ดการลงทุ
ลติง นจําในบริ
กัด ษัทร่ วม (ต่ อ) ระบบ Virtual Application Platform
44.99
44.99
250,000
250,000
36. บริ ษทั ไอมาร์ ท
ให้บริ การ Mobile Platform ระบบ POS
เทคโนโลยี จํากัด
48.99
48.99
250,000
250,000
37. บริ ษทั พิกซาเมด จํากัด
ให้บริ การผลิต รับจ้างทํา จําหน่าย ต่อเติม
สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ทุนชําระแล้ว
ซ่อมแซ่มเครื� องมือ เครื� องใช้ในการแพทย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
และเวชภัณฑ์ ลักษณะธุรกิจ
30.00
30.00
125,000
125,000
บริษัท
2564
2563
2564
2563
38. ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิ ทธิ ลงทุนในกรรมสิ ทธิ�อาคารและอุปกรณ์
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ที�เกี�ยวเนื�องกับการดําเนินงานของโครงการ
ไอเน็ต ("ทรัสต์") (2)
ศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูล INET-IDC3 เฟส 1
(อาคาร Data Center) และสิ ทธิ การเช่าที�ดิน
ที�เป็ นที�ต� งั ของอาคารควบคุมสถานี
ไฟฟ้าย่อย
25.00
3,300,000,000
รวม

(หน่ วย : บาท)
(12,037)
(1,702,002)
งบการเงินรวม
(3,334,857)
(1,809,945)
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
976,441,102
48,836,366
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2,633,112
1,515,185
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
18,358,139
-

10,521,787
99,24054

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ
นรวม
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
32,061,632
29,581,575
2564
2563

908,879,174
976,441,102

48,836,366

ในระหว่างปี 2564 มีรายการเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
(1) ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันที� 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้เปลี�ยนชื�อ บริ ษทั ปาเชติ จํากัด เป็ น บริ ษทั วัน สมาร์ ท แอคเซส จํากัด บริ ษทั จดทะเบียนการ
เปลี�ยนชื�อกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 27 มกราคม 2564
ตามรายงานการประชุ
มคณะกรรมการบริ
ษทั อิ่ยนเทอร์
เน็ตประเทศไทย
2564 ครั�งที� 4/2564 อนุ มตั ิให้ม
บริวิษสทั ามั
ดําเนิญนผูการเข้
สต์เพื�อการเมือ
(2)ในระหว
� อหน่
(5) ตามรายงานการประชุ
ถ อื หุาจองซื
น ครั
ง้ ทีวยทรั
่ 1/2564
่
างป 2564
มีรายการเปลี
นแปลงที
่สำคัญจํดัากังดต(มหาชน)
อไปนี้เมื�อวันที� 20 กรกฏาคม
ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไอเน็ต ในอัตราส่ วน 25% และเมื�อวันที� 9 สิ งหาคม 2564 บริวัษน
ทั ได้
เ
ข้
า
ถื
อ
หุ
น
้
ในทรั
ส
ต์
เป็
น
จํ
า
นวนหน่
ว
ยลงทุ
น
82.50
ล้
า
นหน่
ว
ย
ๆ
ละ
10
บาท
รวมเป็
น
28 กันยายน 2564 ของบริษทั วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิง่ จำกัด
(1)
วิสบามั
 ธิอื พลอย่
หุน างมีครันง้ ยั ทีสํา่ คั1/2564
เมือ่ บที�จะทําให้มทีีก่ ารควบคุ
มูลค่าจํตามรายงานการประชุ
านวนเงินทั�งสิ� น 825 ล้านบาท ทํมาให้
ริ ษทั ญมีอผูิทถ
ญ แต่ไม่ถึงระดั
นลงทุนข้างต้น เป็ น "เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม" และบริ ษทั ต้อง
มีมติอนุมตั มเิ พิจึงม่ จะแสดงเงิ
ทุนจดทะเบี
ยน จำนวน 1 ลานบาท เปน 2 ลานบาท
วันดํทีารงสั
่ 14ดส่มกราคม
2564
ติอนุสต์มเพืตั �อใิ การลงทุ
หเปลีย่ นนชื
่ ทธิบริ
ษทั าอสัปาเชติ
วนการถือหน่
วยลงทุมีนมในทรั
ในสิอ
การเช่
งหาริ มทรัจำกั
พย์ได
อเน็ต ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37
ษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญเพิม่ เติม
ั ธัวันวาคม
น สมาร
จำกันดลงทุ
บรินษในทั INETREIT
จดทะเบีทีย�จนการเปลี
ย่ น กทรัโดยบริ
(3)เปน
ณ วับริ
นทีษ
� 31ท
2564ทมูลแอคเซส
ค่ายุติธรรมของเงิ
ดทะเบียนในตลาดหลั
พย์แห่งประเทศไทยมี จํานวน 907.50 ล้านบาท
จำนวน
33,000 หุน ในราคา 10 บาทตอหุน (มูลคาทีต่ ราไว 10 บาท)
(4)ชื่อตามรายงานการประชุ
มวิสามั
ถ้ ือ่อ
หุ น้ วัน
ครัที
2/2564
เมื�อวันที� 292564
ธันวาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้เปลี�ยนชื�อ บริ ษทั แอ๊ทเซ็ทเทอร่ า คอร์ ปอเรชัน� จํากัด เป็ น บริ ษทั ทรานฟอร์ ม ยู จํากัด
� งที่ �27
กับกระทรวงพาณิ
ชยญผูเมื
มกราคม
รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.33 ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวนไดเสีย
บริ ษทั จดทะเบียนการเปลี�ยนชื�อกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื�อวันที� 6 มกราคม 2565

(2) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ครัง้ ที่
4/2564 อนุมตั ใิ หบริษทั ดำเนินการเขาจองซือ้ หนวยทรัสตเพือ่ การ
ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไอเน็ต ในอัตราสวน 25% และ
เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษทั ไดเขาถือหุน ในทรัสต เปนจำนวน
หนวยลงทุน 82.50 ลานหนวยๆ ละ 10 บาท รวมเปนมูลคาจำนวน
เงินทัง้ สิน้ 825 ลานบาท ทำใหบริษทั มีอทิ ธิพลอยางมีนยั สำคัญ แต
ไมถึงระดับที่จะทำใหมีการควบคุม จึงจะแสดงเงินลงทุนขางตน
เปน "เงินลงทุนในบริษัทรวม" และบริษัทตองดำรงสัดสวนการถือ
หนวยลงทุนในทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไอเน็ต ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
INETREIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มีจำนวน 907.50 ลานบาท
(4) ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมตั ใิ หเปลีย่ นชือ่ บริษทั แอทเซ็ทเทอรา
คอรปอเรชัน่ จำกัด เปน บริษทั ทรานฟอรม ยู จำกัด บริษทั จดทะเบียน
18. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมค้า
การเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
18.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทร่ วมค้ า

คิดเปนรอยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของบริษทั ดังกลาว
(6) ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่
วันที่ 9 เมษายน 2564 ของบริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด มีมติ
ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2 ลานบาท เปน 1 ลานบาท โดยบริษัท
แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ไดจำหนายหุน สามัญจำนวน 46,110
หุนในราคา 2.5 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท) รวมเปนเงิน
ลงทุนจำนวน 0.12 ลานบาททำใหบริษทั มีสว นไดเสียคิดเปนรอยละ
43.88 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของบริษทั ดังกลาว และกลุม กิจการ
ไดบันทึกผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายเงินลงทุนจากบริษัท
รวมสำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.11 ลานบาท
ในระหวางป 2563 กลุมกิจการมีการซื้อและขายเงินลงทุน
ทำใหเกิดสถานะการถือหุน ดังนี้
(7) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ของบริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด มีมติอนุมตั ซิ อื้ หุน สามัญของบริษทั โมบิลสิ ต เทค จำกัด จำนวน
49,998 หุนในราคา 2.5 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท) รวม 66
เปนเงินลงทุนจำนวน 0.12 ลานบาท มีผลทำใหเปนบริษัทรวม
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม

สวนที่ 3 : งบการเงิน

(8) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด มีมติอนุมัติการซื้อและจำหนายหุนสามัญ ดังนี้
- ซื้อหุนสามัญบริษัท คอมไพลแอนซ คอนซัลติง จำกัด จำนวน
10,000 หุนในราคา 2.5 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไว 10 บาท)
รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.03 ลานบาท
- จำหนายหุนสามัญบริษัท ดิจิตอล เฮลท อินฟอรเมติคส จำกัด
จำนวน 10,000 หุน ในราคา 2.5 บาทตอหุน รวมเปนเงินลงทุน
จำนวน 0.03 ลานบาท มีผลทำใหเปลีย่ นแปลงจากบริษทั รวมคา
เปนบริษัทรวม
(9) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด มีมติอนุมัติซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมของบริษัท ไอรีครูท
จำกัด จำนวน 50,000 หุนในราคา 5.5 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไว
10 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.28 ลานบาท
(10) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด มีมติอนุมตั ซิ อื้ หุน สามัญจากผูถ อื หุน เดิมของบริษทั พิกซาเมด
จำกัด จำนวน 15,000 หุน ในราคา 124 บาทตอหุน (มูลคาทีต่ ราไว

100 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 1.86 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วัน
ทีโ่ อนกรรมสิทธิก์ ารถือหุน (01/09/2563) บริษทั พิกซาเมด จำกัด
มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว จำนวน 50,000 หุน หุนละ 100
บาทรวมเปนทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ลานบาท มีผลทำใหบริษทั ถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 30 โดยมีสถานะเปนบริษัทรวมตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดที่ตองรับรูในสวนแบงผลกำไร
จากบริษทั รวมในงวดทีซ่ อื้ เงินลงทุนขางตนจำนวน 27.19 ลานบาท
(11) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ของ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด มีมติอนุมัติจำหนายหุนสามัญใหกับบุคคลธรรมดา ดังนี้
- จำหนายหุน สามัญบริษทั ดิจทิ ลั เฮลทแคร โซลูชนั ส จำกัด จำนวน
6,000 หุนในราคา 50 บาทตอหุน รวมเปนเงินลงทุนจำนวน
0.30 ลานบาท มีผลทำใหบริษทั ทัง้ สองเปลีย่ นแปลงสถานะจาก
บริษัทยอยเปนบริษัทรวม
- จำหนายหุน สามัญบริษทั วอกซี่ ดอท เอไอ จำกัด จำนวน 10,000
หุน ในราคา 2.5 บาทตอหุน รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.03 ลาน
บาท มีผลทำใหบริษทั ทัง้ สองเปลีย่ นแปลงสถานะจากบริษทั ยอย
เปนบริษัทรวม

16.3 เงินปนผลและสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม มีดังนี้

บริษทั
�. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
�. บริ ษทั ไอรี ครู ท จํากัด
�. บริ ษทั ไทย ดอทคอม เพย์เมนท์ จํากัด
�. บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์แคร์ โซลูชนั ส์ จํากัด
�. บริ ษทั ไทยไอเด็นติต� สี ์ จํากัด
�. บริ ษทั ดี โซลูชนั� ดอท คอม จํากัด
�. บริ ษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ า คอร์ปอเรชัน� จํากัด
�. บริ ษทั อินเทลลิจิสต์ จํากัด
�. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
��. บริ ษทั โอเพ่นแลนด์สเคป จํากัด
��. บริ ษทั วัน อีเมล จํากัด
��. บริ ษทั เน็กซ์พาย จํากัด
��. บริ ษทั วันจีโอ เซอร์เวย์ จํากัด
��. บริ ษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จํากัด
��. บริ ษทั วัน ดีซี จํากัด

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

รายได้เงินปันผล

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

2564

2563

9,793,693
124,952
1,744,698
2,535,754
1,814,552
3,701,437
-

7,181,802
1,091,659
(124,103)
(264,093)
932,283
1,526,029
(40,605)
1,586,009
-

2564

2563

(157,345)
92,758
36,068
103,511
(82,641)
70,922
-

(606,868)
(508,054)
(75,057)
(76,842)
(187,396)
-

2564

2563

1,799,996
674,955
234,981
624,925
-

1,349,997
74,994
384,954
-

144

2564
145

2563

2564

2563

ลูกหนี�การค้ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
523,837,514
212,536,890
570,035,000
234,456,448
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริ ษทั อื�น
371,444,073
540,665,217
364,400,196
532,795,652
รวมลูกหนี�การค้ า
895,281,587
753,202,107
934,435,196
767,252,100
หัก ค่าเผือ� ผลขาดทุนด้าน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม(21,747,684)
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
(25,382,583)
(19,819,914)
(17,094,166)
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายได้เงินปันผล
รวมลูกหนี�การค้ า-สุ ทธิ
733,382,193
750,157,934
เงินลงทุน869,899,004
ในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่912,687,512
วม
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม
บริษทั
2564
2563
2564
2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
13,472,570
46,340,897
27,994,052 256471,355,518 2563
- 164,479,993
��. บริ ษทั เซอร์วสิ ลูกวัหนี
น โซลู
ชนั� พจํย์ากัสดิ น
(95,923) 210,142,693152,552,428
190,230,794
� ขายทรั
- 22,749,471 ��. บริ ษทั เอทรอนอื�นอิๆนโนเวชัน� จํากัด
37,698,70019,901,830
37,339,552
(185,765)200,702,034
��. บริ ษทั วัน ออเทน
ด �หมุนเวียนอื�น
251,258 294,182,290(65,493)
รวมลูจํกากัหนี
200,448,310
298,925,864
��. บริ ษทั วัรวมลู
น อิเล็กกหนี
ทรอนิ
บิลลิกง� หนี
จํากั�หดมุนเวียนอื�น 196,7791,070,601,038 - 1,027,564,483
(186,731)
�การค้กาส์และลู
1,113,135,822
1,049,083,798
��. บริ ษทั วันสเปซ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
115,275
��. บริ ษทั แมเนจ เอไอ โซลูชนั� จํากัด
(24,161)
��. บริ ษทั ว๊อกซี� ดอท เอไอ จํากัด
(30,667)
��. บริ ษทั วัน สมาร์ท แอคเซส จํากัด
��. บริ ษทั วัน เซ็นทริ ค จํากัด
��. บริ ษทั ดาต้า เน็กซ์ จํากัด
��. บริ ษทั อะกริ นโน่ เทค แอนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
��. บริ ษทั มาย แพลตฟอร์ม จํากัด
��. บริ ษทั แชท มี จํากัด
(1,099,305)
��. บริ ษทั วัน มาร์เก็ตติง� จํากัด
153,941
(110,532)
��. บริ ษทั เน็กซ์ เจน ชอป จํากัด
��. บริ ษทั ออลเดมิคส์ จํากัด
1,039,470
��. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์ คอลซัลติง จํากัด
1,148,771
78,457
27,725
��. บริ ษทั บลิชเทค จํากัด
(99,240)
��. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ จํากัด
135,081
(37,690)
��. บริ ษทั ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จํากัด
(120,096)
��. บริ ษทั ไอมาร์ทเทคโนโลยี จํากัด
(34,158)
2,447,093
��. บริ ษทั พิกซาเมด จํากัด
27,783,369
32,964
(61,795)
83,879,174
��. ทรัสต์เพือ� การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไอเน็ต ("ทรัสต์")
105,984,406
รวม
41,080,557
(12,037)
(1,702,002)
3,334,857
1,809,945

บริษัท
รายได้
1. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
154,133,735
2. บริ ษทั ไอรี ครู ท จํากัด
16,878,091
3. บริ ษทั ไทย ดอทคอม เพย์เมนท์ จํากัด
16,436,178
4. บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์แคร์ โซลูชนั ส์ จํากัด
16,442,776
5. บริ ษทั ไทยไอเด็นติต� ีส์ จํากัด
15,792,465
6. บริ ษทั ดี โซลูชน�ั ดอท คอม จํากัด
15,126,438
7. บริ ษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ า คอร์ ปอเรชัน� จํากัด
87,012,021
55,722,106
8. บริ ษทั อินเทลลิจิสต์ จํากัด
9. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
56,237,551
10. บริ ษทั โอเพ่นแลนด์สเคป จํากัด
62,089,508
16. เงิ
11.นลงทุ
บริ ษนทั ในบริ
วัน อีษเัทมลร่ วจํมากั(ต่ดอ)
54,388,756
16.4
ข้
อ
มู
ล
ทางการเงิ
น
ภายใต้
ง
บการเงิ
น
รวมของบริ
ษ
ท
ั
ร่ วม (ต่ อ)
12. บริ ษทั เน็กซ์พาย จํากัด
17,906,605
ยดกํเาวย์
ไร(ขาดทุ
13. บริ ษทั วัรายละเอี
นจีโอ เซอร์
จํากัด น)เบ็ดเสร็จรวม 10,169,362
14. บริ ษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จํากัด
177,421,541
15. บริ ษทั วัน ดีซี จํากัด
72,000,334
16. บริ ษทั เซอร์วสิ วัน โซลูชน�ั จํากัด
4,871,458
ัท น� จํากัด
รายได้
27,365,498
17. บริ ษทั เอทรอน บริ
อินษโนเวชั
18. บริ ษทั วัน ออเทน จํากัด
24,087,494
19. บริ ษทั วัน อิเล็กทรอนิ กส์ บิลลิ�ง จํากัด
62,365,094
20. บริ ษทั วันสเปซ คอร์ ปอเรชัน� จํากัด
18,437,178
22,219,515
21. บริ ษทั แมเนจ เอไอ โซลูชน�ั จํากัด
22. บริ ษทั ว๊อกซี� ดอท เอไอ จํากัด
1,663,864
16. เงิ
ษัทร่ วทมแอคเซส
(ต่ อ) จํากัด
15,263,201
23.นลงทุ
บริ ษนทั ในบริ
วัน สมาร์
16.4บริข้ ษอมูทั ลวัทางการเงิ
ร่ วม (ต่ อ)
24.
น เซ็นทรินคภายใต้
จํากัด งบการเงินรวมของบริษัท26,441,085
รายละเอี
น)เบ็ดเสร็จรวม 5,738,648
25. บริ ษทั ดาต้
า เน็กยซ์ดกํจําไร(ขาดทุ
กัด

รายละเอียดกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
กําไร(ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื�น
17,564,469
349,658
316,014
231,896
1,508,876
(88,338)
1,967,948
(774,412)
200,444
(5,575)
(435,455)
131,955
16,830,150
20,235
23,068,964
223,875
6,969,452
(330,589)
3,059,942
(317,676)
4,244,123
(92,941)
(311,138)
74,885
317,186
(25,448)
12,724,005
175,353
สํ าหรั บปี1,136,668
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธัน1,025,317
วาคม 2564
น)
(1,052,447) กําไร(ขาดทุ
316,017
กําไร(ขาดทุ
น)
เบ็ดเสร็ จ2,794
อื�น
528,165
608,969
56,349
11,050,067
(346,575)
828,986
(34,478)
378,218
142,886
(170,290)
(32,622)
1,022,878
12,481
1,693,887
76,503
161,599
62,673

16.4 ขอมูลทางการเงินภายใตงบการเงินรวมของบริษัทรวม มีดังนี้

16. เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม (ต่ อ)
16.4 ข้ อมูลทางการเงินภายใต้ งบการเงินรวมของบริษัทร่ วม มีดงั นี�
รายละเอียดกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จรวม
17,914,127
547,910
1,420,538
1,193,536
194,869
(303,500)
16,850,385
23,292,839
6,638,863
2,742,266
4,151,182
(236,253)
291,738
12,899,358
2,161,985
กําไร(ขาดทุ
น)
(736,430)
เบ็ดเสร็530,959
จรวม
665,318
10,703,492
794,508
521,104
(202,912)
1,035,359
1,770,390
224,272
รายได้
142,184,890
25,115,087
6,806,846
300,954
7,459,189
11,773,681
53,689,052
27,077,988
35,061,769
34,846,730
23,414,372
11,527,587
10,137,155
94,194,562
72,832,858
7,417,832
รายได้
7,446,382
6,911,027
10,112,366
5,011,705
9,390,772
95,123
4,103,660
12,020,747
3,929,910

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
กําไร(ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื�น
18,760,235
(1,348,601)
2,082,215
(1,270,135)
354,239
(50,209)
(489,442)
174,322
(37,047)
(1,862,488)
(146,236)
8,310,384
(71,802)
3,139,008
(214,449)
6,420,952
(307,393)
1,085,062
(335,478)
2,959,741
(312,139)
2,429,609
(107,722)
(238,057)
(77,241)
7,879,889
(749,674)
สํ าหรั บปี2,470,311
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
(231,186)
น)
(892,807) กําไร(ขาดทุ
(179,774)
กําไร(ขาดทุ
น)
เบ็ดเสร็ จ3,792
อื�น
1,716,897
463,440
(145,546)
588,635
(329,634)
1,240,278
(341,076)
559,482
(359,991)
36,252
(561,434)
93,936
534,872
(295,523)
(1,265,721)
(60,121)
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จรวม
17,411,634
812,080
304,030
(489,442)
137,275
(2,008,724)
8,238,582
2,924,559
6,113,559
749,58460
2,647,602
2,321,887
(315,298)
(หน่7,130,215
วย : บาท)
2,239,125
กําไร(ขาดทุ
น)
(1,072,581)
เบ็ดเสร็
จรวม
1,720,689
317,894
259,001
899,202
199,491
36,25260
(467,498)
239,349
(1,325,842)

(หน่ วย : บาท)
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้ า-กิจการที�เกีย� วข้ องกันรอเรียกเก็บ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี�การค้ า-กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
23,212,652
118,432,143
470,557,269
34,303,818
91,669,381
198,266,532
27,975,496
142,380,496
514,764,518
28,998,503
130,686,319
217,173,940
สวนที่ 3 :

45,804,898
3,672,885
3,348,215
454,247
53,280,245
523,837,514
9,171,588
2,014,552
2,192,856
891,362
14,270,358
212,536,890
45,813,273
4,857,833
3,937,680
661,696
55,270,482
570,035,000
11,520,839
2,654,334
2,443,092
664,243
17,282,508
234,456,448
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สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
18,291,092 สํ าหรั บปี 168,498
26,545
195,043
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
16. เงิ
ัทร่ วม (ต่ อม) จํากัด
น) กําไร(ขาดทุ
น)
5,430,788
248,329 กําไร(ขาดทุ
33,838
282,167
27.นลงทุ
บริ ษนทั ในบริ
มายษแพลตฟอร์
16.4บริข้ ษอมูทั ลแชท
ทางการเงิ
ร่8,262,701
วม มีดงั นี� กําไร(ขาดทุ
ัท งบการเงินรวมของบริษัทรายได้
น)
เบ็ดเสร็17,752
จอื�น
เบ็ดเสร็134,613
จรวม
116,861
28.
มี จํบริ
ากันดษภายใต้
632,860
77,472
710,332
29.
น มาร์
เก็ยตดกํ
ติจํา�งากัไร(ขาดทุ
จํดากัด น)เบ็ดเสร็จรวม 19,443,074
18. บริ ษทั วัรายละเอี
ออเทน
24,087,494
608,969
56,349
665,318
15,655,179
889,309
(246,431)
642,878
30.
ชอปกจํส์ากับิดลลิ�ง จํากัด
19. บริ ษทั เน็
วันกอิซ์เล็เจน
กทรอนิ
62,365,094
11,050,067
(346,575)
10,703,492
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
17,252,231
104,588
792,152
31.
ส์ จําปกัอเรชั
ด น� จํากัด
20. บริ ษทั ออลเดมิ
วันสเปซคคอร์
18,437,178 สํ าหรั บปี 687,564
828,986
(34,478)
794,508
น) กําไร(ขาดทุ
น)
19,465,665
1,586,382
196,153
1,782,535
32.
22,219,515
378,218 กําไร(ขาดทุ
142,886
521,104
21. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์
แมเนจ เอไอ โซลูคอลซั
ชน�ั จํลากัติดง จํากัด
60,934,480
1,560,367
2,330,020
บริ
รายได้
น)
เบ็ดเสร็769,653
จอื�น
เบ็ดเสร็
จรวม
33.
ชเทค
จํากัษเอไอ
ดัท จํากัด
22. บริ ษทั บลิ
ว๊อกซี
� ดอท
1,663,864 กําไร(ขาดทุ
(170,290)
(32,622)
(202,912)
15,263,201
1,022,878
12,481
1,035,359
วัน สมาร์
ท แอคเซส
กัด จํากัด
1.23.บริบริษษทั ทั ไอเน็
ต แมเนจด์
เซอร์ วจํสิ าเซส
154,133,735
17,564,469
349,658
17,914,127
วันคเซ็รู ทนทริ
26,441,085
1,693,887
76,503
1,770,390
2.24.บริบริษษทั ทั ไอรี
จํากัคดจํากัด
16,878,091
316,014
231,896
547,910
5,738,648
161,599
62,673
224,272
ดาต้ดอทคอม
า เน็กซ์ จําเพย์
กัดเมนท์ จํากัด
3.25.บริบริษษทั ทั ไทย
16,436,178
1,508,876
(88,338)
1,420,538
นโน่ แเทค
แอนด์ชนั ส์ จํากัด
4.26.บริบริษษทั ทั ดิอะกริ
จิทลั เฮลท์
คร์ โซลู
16,442,776
1,967,948
(774,412)
1,193,536
18,291,092
168,498
26,545
195,043
วสิ เซสนติจํตา�กัีสด์ จํากัด
5. บริ ษทั เซอร์
ไทยไอเด็
15,792,465
200,444
(5,575)
194,869
อม) จําจํกัาดกัด
16. 6.27.
เงินบริ
ลงทุ
ม (ต่คอม
5,430,788
248,329
33,838
282,167
บริษษทันทั ในบริ
ดีมาย
โซลูษแพลตฟอร์
ชัทน�ั ร่ วดอท
15,126,438
(435,455)
131,955
(303,500)
16.4บริบริข้ษษอทั มูทั แอ๊
ลแชท
ทางการเงิ
ษัท87,012,021
ร่8,262,701
วม (ต่ อ)
116,861
17,752
134,613
จํากันดภายใต้
7.28.
ตเซ็มีทเทอร่
า คอร์ ปงบการเงิ
อเรชัน� นจํารวมของบริ
กัด
16,830,150
20,235
16,850,385
19,443,074
632,860
77,472
710,332
นเทลลิ
มาร์จเก็ิสยตดกํ
จํกัาดกัด น)เบ็ดเสร็ จรวม 55,722,106
23,068,964
223,875
23,292,839
8.29.บริบริษษทั ทั อิวันรายละเอี
ต์ติจํ�งาาไร(ขาดทุ
15,655,179
889,309
(246,431)
642,878
เน็กคซ์ทูเจน
9.30.บริบริษษทั ทั ทอล์
มี จําชอป
กัด จํากัด
56,237,551
6,969,452
(330,589)
6,638,863
2564
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
17,252,231 สํ าหรั บปี3,059,942
687,564
104,588
792,152
31. บริ ษทั โอเพ่
ออลเดมิ
คส์ จํสากัเคป
ด จํากัด
10.
นแลนด์
62,089,508
(317,676)
2,742,266
น) กําไร(ขาดทุ
น)
19,465,665
1,586,382 กําไร(ขาดทุ
196,153
1,782,535
32. บริ ษทั วัคอมไพลแอนซ์
11.
น อีเมล จํากัด คอลซัลติง จํากัด
54,388,756
4,244,123
(92,941)
4,151,182
น)
เบ็ดเสร็769,653
จอื�น
เบ็ดเสร็
จรวม
รายได้
กําไร(ขาดทุ
60,934,480
1,560,367
2,330,020
33. บริ ษทั เน็
บลิกชซ์เทค
จํจําากัษกัดัทด
12.
พายบริ
17,906,605
(311,138)
74,885
(236,253)
(70,886)
1,129,892
29,927,951
1,200,778
34. บริ ษทั วัดินจิตจีอล
เฮลท์เวย์
อินจํฟอร์
13.
โอ เซอร์
ากัดเมติคส์ จํากัด
10,169,362
317,186
(25,448)
291,738
(536,734)
2,927,835
2,391,101
29,555,066
35. บริ ษทั ไอเน็
ซอฟต์กเซ์วย์บรอดแบนด์
คอนซัลติง จํจําากักัดด
14.
177,421,541
12,724,005
175,353
12,899,358
(896,581)
66,476
(830,105)
7,481,498
36. บริ ษทั วัไอมาร์
จํากัด
15.
น ดีซที จํเทคโนโลยี
ากัด
72,000,334
1,136,668
1,025,317
2,161,985
8,156,977
109,881
8,266,858
39,434,524
37. บริ ษทั เซอร์
พิกซาเมด
กัด ชน�ั จํากัด
16.
วสิ วันจําโซลู
4,871,458
(1,052,447)
316,017
(736,430)
38. บริ
ทรัษสทต์ั เพืเอทรอน
�อการลงทุ
ในสิ ทน� ธิกจํารเช่
27,365,498
528,165
2,794
530,959
17.
อินนโนเวชั
ากัด า
128,111,612
207,405,084
335,516,696
163,943,989
อสังหาริ มทรัพย์ไอเน็ต ("ทรัสต์")
249,602,471
208,807,614
458,410,085
รวม
1,471,288,740

สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
5,090,614 สํ าหรั บปี(151,553)
73,191
น)
10,022,547
408,375 กําไร(ขาดทุ
356,413
รายได้
น)
เบ็ดเสร็(42,024)
จอื�น
2,638,471 กําไร(ขาดทุ
(3,971,696)
8,756,973
420,847
(276,343)
6,911,027
463,440
(145,546)
6,587,357
1,472,955
(152,383)
10,112,366
588,635
(329,634)
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
5,152,525
120,907
585,913
5,011,705 สํ าหรั บปี1,240,278
(341,076)
น)
18,123,843
3,828,490
92,423
9,390,772
559,482 กําไร(ขาดทุ
(359,991)
28,481,192
709,833
(518,843)
รายได้
น)
เบ็ดเสร็
จอื�น 95,123 กําไร(ขาดทุ
36,252
4,103,660
(561,434)
93,936
142,184,890
18,760,235
(1,348,601)
12,020,747
534,872
(295,523)
25,115,087
2,082,215
(1,270,135)
3,929,910
(1,265,721)
(60,121)
6,806,846
354,239
(50,209)
300,954
(489,442)
5,090,614
(151,553)
73,191
7,459,189
174,322
(37,047)
10,022,547
408,375
356,413
11,773,681
(1,862,488)
(146,236)
2,638,471
(3,971,696)
(42,024)
53,689,052
8,310,384
(71,802)
8,756,973
420,847
(276,343)
27,077,988
3,139,008
(214,449)
6,587,357
1,472,955
(152,383)
35,061,769
6,420,952
(307,393)
สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
5,152,525 สํ าหรั บปี1,085,062
120,907
585,913
34,846,730
(335,478)
น)
18,123,843
3,828,490 กําไร(ขาดทุ
92,423
23,414,372
2,959,741
(312,139)
รายได้
กําไร(ขาดทุ
น)
เบ็ดเสร็
จอื�น
28,481,192
709,833
(518,843)
11,527,587
2,429,609
(107,722)
2,469,189
(94,230)
7,688,346
10,137,155
(238,057)
(77,241)
1,749,348
(101,320)
17,171,619
94,194,562
7,879,889
(749,674)
(245,769)
(19,712)
7,575,522
72,832,858
2,470,311
(231,186)
3,915,244
(205,982)
18,223,051
7,417,832
(892,807)
(179,774)
7,446,382
1,716,897
3,792
66,622,044
(7,176,146)
758,374,304
706,820
899,202
กําไร(ขาดทุ
น)
3,920,913
199,491
เบ็ดเสร็190,990
จ36,252
รวม
(467,498)
17,411,634
239,349
812,080
(1,325,842)
304,030
(489,442)
61
(78,362)
137,275
764,788
(2,008,724)
(4,013,720)
8,238,582
144,504
2,924,559
(หน่6,113,559
วย : บาท)
1,320,572
706,820
749,584
น)
กําไร(ขาดทุ
3,920,913
2,647,602
เบ็ดเสร็
จรวม
190,990
2,321,887
2,374,959
(315,298)
1,648,028
7,130,215
(265,481)
2,239,125
3,709,262
(1,072,581)
1,720,689
59,445,898

(78,362)
กําไร(ขาดทุ
น)
764,788
เบ็ด(4,013,720)
เสร็ จรวม
144,504
317,894
(หน่1,320,572
ว259,001
ย : บาท)

13. ลูกหนี�และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กจิ การที�ไม่ เกีย� วข้ องกัน
เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2564 กรมบังคดีได้ลงนามรับทราบแล้วว่าลูกหนี�ดงั กล่าวไม่มีทรัพย์สินใดที�จะสามารถชําระหนี�ให้กบั
147 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริ ษทั ได้แล้ว ดังนั�น เมื�อวันที� 11 สิ งหาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 5/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้สัตยาบัน
การตัดจําหน่ายลูกหนี�และเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน จํานวน 38.36 ล้านบาท ออกจากบัญชี

สวนที่ 3 : งบการเงิน

รายละเอียดสินทรัพยสุทธิ
บริษทั
�. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
�. บริ ษทั ไอรี ครู ท จํากัด
�. บริ ษทั ไทย ดอทคอม เพย์เมนท์ จํากัด
�. บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์แคร์ โซลูชนั ส์ จํากัด
�. บริ ษทั ไทยไอเด็นติต� สี ์ จํากัด
�. บริ ษทั ดี โซลูชนั� ดอท คอม จํากัด
�. บริ ษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ า คอร์ปอเรชัน� จํากัด
�. บริ ษทั อินเทลลิจิสต์ จํากัด
�. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
��. บริ ษทั โอเพ่นแลนด์สเคป จํากัด
��. บริ ษทั วัน อีเมล จํากัด
��. บริ ษทั เน็กซ์พาย จํากัด
��. บริ ษทั วันจีโอ เซอร์เวย์ จํากัด
��. บริ ษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จํากัด
��. บริ ษทั วัน ดีซี จํากัด
��. บริ ษทั เซอร์วสิ วัน โซลูชนั� จํากัด
��. บริ ษทั เอทรอน อินโนเวชัน� จํากัด
��. บริ ษทั วัน ออเทน จํากัด
��. บริ ษทั วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิง� จํากัด
��. บริ ษทั วันสเปซ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
��. บริ ษทั แมเนจ เอไอ โซลูชนั� จํากัด
��. บริ ษทั ว๊อกซี� ดอท เอไอ จํากัด
��. บริ ษทั วัน สมาร์ท แอคเซส จํากัด
��. บริ ษทั วัน เซ็นทริ ค จํากัด
��. บริ ษทั ดาต้า เน็กซ์ จํากัด
��. บริ ษทั อะกริ นโน่ เทค แอนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
��. บริ ษทั มาย แพลตฟอร์ม จํากัด
��. บริ ษทั แชท มี จํากัด
��. บริ ษทั วัน มาร์เก็ตติง� จํากัด
��. บริ ษทั เน็กซ์ เจน ชอป จํากัด
��. บริ ษทั ออลเดมิคส์ จํากัด
��. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์ คอลซัลติง จํากัด
��. บริ ษทั บลิชเทค จํากัด
��. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ จํากัด
��. บริ ษทั ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จํากัด
��. บริ ษทั ไอมาร์ทเทคโนโลยี จํากัด
��. บริ ษทั พิกซาเมด จํากัด
��. ทรัสต์เพือ� การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไอเน็ต ("ทรัสต์")

ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สินทรัพย์
หนีส� ิน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิ

61,462,591
6,046,676
15,517,219
14,608,980
14,146,854
10,135,077
47,363,793
31,170,723
16,701,900
39,666,922
42,108,167
12,323,689
3,820,527
98,006,882
25,226,995
2,128,606
28,074,958
23,426,785
58,459,365
18,085,738
22,250,570
885,154
16,283,119
26,565,602
1,495,691
18,446,802
5,809,288
2,002,206
17,285,192
15,344,326
17,226,500
16,943,837
43,132,166
32,693,735
14,716,859
1,130,427
146,515,725

61,565,448
29,381,871
765,321
179,845
312,853
8,807,395
43,775,559
29,856,799
8,379,353
33,451,158
59,529,837
3,759,108
27,817,381
47,442,766
21,065,406
761,728
767,131
25,485,323
3,071,777
417,640
411,892
35,585
609,903
20,204,279
229,112
767,721
348,166
328,804
222,013
537,517
249,511
878,968
4,501,333
24,950
17,693,313
357,942
8,882,199

(55,752,501)
(25,991,211)
(14,544,880)
(12,817,882)
(13,572,478)
(16,535,534)
(59,464,196)
(28,345,916)
(7,842,981)
(65,313,122)
(83,522,991)
(12,095,848)
(30,530,143)
(105,745,764)
(18,594,563)
(3,428,408)
(26,778,483)
(45,771,315)
(47,321,755)
(15,922,851)
(19,905,672)
(917,699)
(18,628,098)
(42,272,477)
(1,723,221)
(18,741,572)
(922,719)
(3,780,912)
(13,466,174)
(14,671,567)
(15,103,768)
(9,995,611)
(40,470,840)
(28,255,385)
(27,371,038)
(1,928,487)
(23,647,631)

(11,627,260)
(2,232,068)
(571,840)
(774,412)
(79,620)
(618,449)
(3,692,450)
(935,193)
(2,806,156)
(1,430,397)
(10,155,867)
(355,533)
(178,790)
(17,675,745)
(8,715,107)
(537,889)
(29,075)
(1,243,680)
(2,835,728)
(432,033)
(732,976)
(32,622)
(82,369)
(735,295)
(331,317)
(89,498)
(119,605)
(424,409)
(546,326)
(209,342)
(706,838)
(1,077,044)
(4,041,453)
(280,945)
(732,656)
(574,724)
(24,878,186)

55,648,278
7,205,268
1,165,820
1,196,531
807,609
1,788,489
27,982,706
31,746,413
14,432,116
6,374,561
7,959,146
3,631,416
928,975
22,028,139
18,982,731
(1,075,963)
2,034,531
1,897,113
11,373,659
2,148,494
2,023,814
(29,582)
(1,817,445)
3,762,109
(329,735)
383,453
5,115,130
(1,874,311)
3,494,705
1,000,934
1,665,405
6,750,150
3,121,206
4,182,355
4,306,478
(1,014,842)
106,872,107

392,286,159

4,160,449,008

(7,248,894)

(1,018,223,883)

3,527,262,390

148

วางแผนภาพรวมในด้านการก่อสร้าง และ
งานด้านสารสนเทศต่างๆ

149

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั
�. บริ ษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
�. บริ ษทั ไอรี ครู ท จํากัด
�. บริ ษทั ไทย ดอทคอม เพย์เมนท์ จํากัด
�. บริ ษทั ดิจิทลั เฮลท์แคร์ โซลูชนั ส์ จํากัด
�. บริ ษทั ไทยไอเด็นติต� สี ์ จํากัด
�. บริ ษทั ดี โซลูชนั� ดอท คอม จํากัด
�. บริ ษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ า คอร์ปอเรชัน� จํากัด
�. บริ ษทั อินเทลลิจิสต์ จํากัด
�. บริ ษทั ทอล์คทูมี จํากัด
��. บริ ษทั โอเพ่นแลนด์สเคป จํากัด
��. บริ ษทั วัน อีเมล จํากัด
��. บริ ษทั เน็กซ์พาย จํากัด
��. บริ ษทั วันจีโอ เซอร์เวย์ จํากัด
��. บริ ษทั ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จํากัด
��. บริ ษทั วัน ดีซี จํากัด
��. บริ ษทั เซอร์วสิ วัน โซลูชนั� จํากัด
��. บริ ษทั เอทรอน อินโนเวชัน� จํากัด
��. บริ ษทั วัน ออเทน จํากัด
��. บริ ษทั วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิง� จํากัด
��. บริ ษทั วันสเปซ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
��. บริ ษทั แมเนจ เอไอ โซลูชนั� จํากัด
��. บริ ษทั ว๊อกซี� ดอท เอไอ จํากัด
��. บริ ษทั วัน สมาร์ท แอคเซส จํากัด
��. บริ ษทั วัน เซ็นทริ ค จํากัด
��. บริ ษทั ดาต้า เน็กซ์ จํากัด
��. บริ ษทั อะกริ นโน่ เทค แอนด์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
��. บริ ษทั มาย แพลตฟอร์ม จํากัด
��. บริ ษทั แชท มี จํากัด
��. บริ ษทั วัน มาร์เก็ตติง� จํากัด
��. บริ ษทั เน็กซ์ เจน ชอป จํากัด
��. บริ ษทั ออลเดมิคส์ จํากัด
��. บริ ษทั คอมไพลแอนซ์ คอลซัลติง จํากัด
��. บริ ษทั บลิชเทค จํากัด
��. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ จํากัด
��. บริ ษทั ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จํากัด
��. บริ ษทั ไอมาร์ทเทคโนโลยี จํากัด
��. บริ ษทั พิกซาเมด จํากัด

|

18.99

18.99

250,000

250,000

-

-

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที� �� ธันวาคม ����
สินทรัพย์
หนีส� ิน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
53,402,059
8,911,992
3,699,021
67,305
4,099,213
11,679,714
41,778,337
12,373,770
10,756,758
18,361,569
15,547,398
1,396,673
6,760,943
56,107,123
34,738,610
1,687,534
4,522,676
2,921,656
6,528,061
3,562,833
6,041,346
91,239
2,252,364
6,414,332
286,515
2,004,757
5,551,676
509,277
3,603,164
1,605,550
2,003,345
9,191,628
5,292,802
4,509,423
7,327,762
1,206,937
143,348,011

73,163,137
23,054,979
1,620,843
157,820
818,752
6,799,775
81,833,346
7,169,335
3,737,386
71,714,751
65,773,217
4,273,386
17,261,007
54,897,360
23,603,648
847,013
908,302
3,144,350
3,267,487
345,149
260,064
75
658,448
14,743,285
331,094
926,211
374,831
96,426
101,678
494,432
233,684
314,608
4,702,902
24,950
19,325,409
205,687
10,449,142

(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิ

(68,991,867)
(15,839,177)
41,734,152
(23,133,709)
(2,175,905)
6,657,357
(5,187,916)
(386,667)
(254,719)
(222,131)
2,994
(4,250,516)
(54,708)
612,741
(16,434,286)
(560,215)
1,484,988
(106,833,660)
(3,495,701)
13,282,322
(10,393,476)
(870,069)
8,279,560
(5,176,188)
(584,702)
8,733,254
(65,915,147)
(20,538,761)
3,622,412
(60,191,090)
(16,854,433)
4,275,092
(1,489,587)
(312,804)
3,867,668
(23,271,579)
(113,135)
637,236
(70,761,194)
(28,614,507)
11,628,782
(34,509,046)
(8,429,050)
15,404,162
(2,177,370)
(696,709)
(339,532)
(3,959,892)
(20,667)
1,450,419
(2,954,318)
(1,879,894)
1,231,794
(6,240,167)
(2,777,527)
777,854
(2,194,904)
(359,091)
1,353,987
(3,744,996)
(803,702)
1,752,712
(42,985)
48,329
(5,703,251)
(60,366)
(2,852,805)
(18,426,427)
(739,471)
1,991,719
(898,223)
(273,393)
(554,007)
(2,658,448)
(84,110)
188,410
(994,497)
4,832,962
18. เงินลงทุนในบริ(99,048)
ษัทร่ วมค้ า
(2,468,199)
(277,681)
(2,140,177)
18.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมค้ า
(374,132)
(546,336)
2,784,374
(1,370,042)
(371,885)
358,055
(735,568)
(753,211)
748,250
(3,511,665)
(1,026,957)
4,967,614
(5,255,215)
(4,299,499)
440,990
(1,304,435)
(177,475)
3,052,463
ราคาตามบั
ญ
ชี
สุ
ท
ธิ
ต
น
้
ปี
(24,582,022)
(156,222)
1,914,927
(1,257,342) บวก ลงทุ
(340,018)
(184,736)
นเพิ�ม
(17,904,300) บวก(หั
(37,287,603)
ก) โอนออก 98,605,250

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนใ
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื�นจากเงิน
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิปลายปี

18.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วมค้ า
บริ ษทั ร่ วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไทย มีรายละ

37. บริ ษทั พิกซาเมด จํากัด

ให้บริ การผลิต รับจ้างทํา จําหน่าย ต่อเติม
ซ่อมแซ่มเครื� องมือ เครื� องใช้ในการแพทย์
และเวชภัณฑ์

30.00

30.00

125,000

125,000

32,061,632

29,581,575

สวนที่ 3 : งบการเงิน

17. เงินลงทุนในบริษัทยอย
17.1 กระทบยอดเงินลงทุนในบริษัทยอย มีดังนี้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� �� ธั นวาคม
2564
2563

104,999,660

ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ต้นปี

-

บวก ลงทุนเพิ�ม
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิ ปลายปี

104,999,660

94,999,960
9,999,700
104,999,660

17.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทยอย มีดังนี้

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั

�. บริ ษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชัน� จํากัด
�. บริ ษทั ไอเน็ต รี ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
รวม

ทุนเรียกชําระแล้ว (บาท)

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)

ราคาทุน (บาท)

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

2564
95,000,000
10,000,000

2563
95,000,000
10,000,000

2564
100.00
100.00

2563
100.00
100.00

2564
2563
94,999,960 94,999,960
9,999,700
9,999,700
104,999,660 104,999,660

บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัทมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อ
ทำหนาทีเ่ ปนผูจ ดั การกองทรัสต (REIT Manager) ชือ่ บริษทั ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท จำกัด มีทนุ จดทะเบียน 10 ลานบาท จำนวน 100,000
หุน หุน ละ 100 บาท บริษทั ถือหุน ในสัดสวน 100% โดยบริษทั จายชำระคาหุน จำนวน 10 ลานบาท และไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาแลว
66
18.
เงินษลงทุ
นในบริ
18. เงินลงทุ
นในบริ
ัทร่ วมค้
า ษัทรวมคา
กระทบยอดเงิ
นลงทุ
18.1 18.1
กระทบยอดเงิ
นลงทุนในบริ
ษัทนร่ในบริ
วมค้ าษัทรวมคา

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
75
75
ธิ ตน้ (ต่ปีอ)
9,282
26,849
21.ราคาตามบั
สิ นทรัพย์ญไม่ชีม-สุีตทัวตน
21.บวก
สิ นทรัลงทุ
พย์นไม่เพิม�มีตัวตน (ต่ อ)
124,995(หน่ วย : บาท)
บวก(หัก) โอนออก
- นเฉพาะกิจการ
(200,867)(หน่ วย : บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
ทร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
(9,282)ซอฟต์
แวร์ จการ80,573
ซอฟต์วแเตอร์
วร์ (22,268)
นบริ ษทั ร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้ซอฟต์
า แวร์
- คอมพิ
ซอฟต์วแเตอร์
วร์
คอมพิางพั
วเตอร์
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิปลายปี
- ระหว่
คอมพิ
ฒนา 9,282 รวม
คอมพิ
ว
เตอร์
ระหว่
า
งพั
ฒนา
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ตัวันดจํทีา� 31
หน่ธัานนยสะสม
วาคมษ2563
186,994,840
186,994,840
18.2 รายละเอีค่ณยาดการลงทุ
ในบริ
ัทร่ วมค้า
31 � งธัาหมดจั
นวาคม
186,994,840
-186,994,840
ค่ษาตัวัทั นดร่จํทีวา� มทั
หน่
ยสํ
าหรัดบตั2563
60,418,510
60,418,510
งนี�
บริณ
�ปีงในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี�

150

บวก ลงทุนเพิ�ม
บวก(หัก) โอนออก
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมค้า
งกําเไร(ขาดทุ
น)เบ็ดเสร็ จจํอื�นาจากเงิ
นลงทุนในบริ ษ| ทั ร่ วรายงานประจํ
มค้า
เทอร
น็ตประเทศไทย
กัด (มหาชน)
าป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
151 บริษัท ส่อิวนนแบ่
ราคาตามบัญชี-สุ ทธิปลายปี

(9,282)
-

18.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทร่ วมค้ า
บริ ษทั ร่ วมทั�งหมดจัดตั�งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี�

18.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทรวมคา

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

บริษัทรวมทั้งหมดจัดตั้งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท
1. บริ ษทั โมบิลิสต์ เทค จํากัด

สั ดส่ วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริ การในการพัฒนา Logistics &
Supply Chain Application Platfrom

49.99

ทุนชํ าระแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

49.99

250

250

-

รวม

18.3 เงินปนผลและสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา มีดังนี้

บริษทั

9,282
9,282

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

รายได้เงินปันผล

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม

2564

�. บริ ษทั ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ จํากัด
�. บริ ษทั โมบิลสิ ต์ เทค จํากัด
รวม

124,995
(200,867)
80,573
(22,268)
9,282

2563

(9,282)
(9,282)

2564

174,018
(93,445)
80,573

2563

-

(22,268)
(22,268)

2564

2563

-

-

18.4 ขอมูลทางการเงินภายใตงบการเงินรวมของบริษัทรวมคา

รายละเอียดกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
บริษทั

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
รายได้
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น เบ็ดเสร็จรวม

�. บริ ษทั โมบิลสิ ต์ เทค จํากัด 4,443,155
66
รวม
4,443,155

165,298
165,298

(12,777)
(12,777)

152,521
152,521

(หน่ วย : บาท)

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
รายได้
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น เบ็ดเสร็จรวม

3,383,314
3,383,314

1,140,241
1,140,241

(44,537)
(44,537)

1,095,705
1,095,705
76

22. สิ นทรั พย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนที�ไม่ ใช่ เงินสดที�เป็ นหลักประกัน

(หน่ วย : บาท) วันที� 20 กรกฏาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั�งที�
รายละเอียดสิเมืน�อทรั
พยสุทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม 4/2564 ได้มีมติอนุมตั ิดาํ เนินการไถ่ถอนเงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัณนจากสถาบั
การเงิน����
บางส่ วน
วันที� �� ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
หนีกส� บั ินสถาบันการเงินแห่ งหนึ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริสิษนททรั
ั ได้พมย์อบสิ ทธิ การถอนเงินฝากธนาคารให้
สิน� งทรัพย์สุทธิ
บริษทั
ไม่ห� ามุประกั
นเวียนน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
หมุนเวียน
ไม่
หมุนเวี
ยน งสื อคํ�า
2564
2563
จํานวน 2.08 ล้านบาท และ 26.26 ล้านบาท ตามลํหมุ
าดันบเวีบริยนษทั ได้นาํ ไปคํ
นการเงิ
นและหนั
127,978นข้อ 26 (590,813)
(88,447)
1,498,225
�. บริ ษประกั
ทั 26,849
โมบินลผลงานที
สิ ต์ เทค �อจํอกโดยธนาคารตามที
ากัด
9,282
�กล่าวไว้ใ2,049,507
นหมายเหตุประกอบงบการเงิ
124,995
(หน่ วย : บาท)
23. สิ(200,867)
นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น
ณ วันที� �� ธันวาคม ����
(หน่ วย : บาท)
สินทรัพย์
(9,282)
80,573
หนีส� ิน
สินทรัพย์สุทธิ
บริษทั
หมุนเวียน งบการเงิ
ไม่นหรวม
มุนเวียน
หมุนเวียน งบการเงิ
ไม่หนมุเฉพาะกิ
นเวียน จการ
(22,268)
ธันวาคม
1,681,723 ณ วันที� 31 ธันวาคม
2,449
(293,930) ณ วันที� 31
(44,537)
1,345,705
�. บริ ษทั โมบิ
ลสิ ต์ เทค จํากัด
9,282
เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์

2564
27,823,431

2563
29,062,041

2564
25,711,855

2563
26,960,495

322,652,145

322,652,145

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

-

ค่ าเผื�อการด้อยค่ า
อุปกรณ์เครื อข่าย
รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

2,134,529

-

11,402,970

10,936,468

-

1,668,027
466,502

13,070,997
13,070,997

-

322,652,145
322,652,145

ส่ วนปรับปรุง
ทีด� นิ

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาจําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
รับเข้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ราคาทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึ�น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
รับเข้า (โอนออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ทีด� นิ

19. ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,140,453,537

1,091,463,591

-

163,324,948

112,234,407
51,090,541

1,252,687,944
2,100,595
1,254,788,539

อาคาร

236,264,111

217,113,896

-

16,790,595
279,027,277

215,539,814
46,696,868

451,803,925
424,400
43,912,848
496,141,173

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่ า

1,095,400,014

2,559,608,252

36,297,917
36,297,917

(3,303,209)
414,852,129
1,149,474,226

374,092,594
363,832,712

1,505,790,525
662,083,990
(15,017,945)
1,592,523,825
3,745,380,395

อุปกรณ์
เครื อข่าย

9,091,334

3,264,596

-

(130,298)
2,193,171
27,363,620

18,743,616
6,557,131

27,834,950
34,466
(202,150)
2,960,950
30,628,216

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม

41,096,911

30,688,924

-

48,235,918

37,164,503
11,071,415

78,261,414
663,428
78,924,842

อุปกรณ์
สํานักงาน

39,556

19,822

-

3,251,487

3,231,753
19,734

3,271,309
3,271,309

ยานพาหนะ

1,049,918,678

843,313,749

-

-

-

1,049,918,678
400,308,764
(9,935,200)
(596,978,493)
843,313,749

อาคารระหว่าง
ก่ อสร้ างและ
สินทรัพย์ระหว่ าง
ติดตั�ง

3,906,319,256

5,079,061,443

36,297,917
36,297,917

(3,433,507)
433,835,895
1,672,812,005

762,674,714
479,734,903

4,705,291,887
1,065,615,643
(25,155,295)
1,042,419,130
6,788,171,365

รวม

(หน่ วย : บาท)

สวนที่ 3 : งบการเงิน
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19. ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)

เจ้ าหนี�การค้ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั อื�น
รวมเจ้ าหนี�การค้ า
เจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น

เจ้าหนี�ซ�ือทรัพย์สินบริ ษทั อื�น
โบนัสค้างจ่าย

เจ้าหนี�ซ�ือทรัพย์สินบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

181,146,857
116,405,584
297,552,441

166,438,370
219,980,666
386,419,036

364,538,931
239,387,654
66,947,099

35,851,032
22,515,419
1,417,500

394,577,784
239,387,654
59,644,499

287,788,169

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

168,902,512
114,497,330
283,399,842

287,788,169

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

-

-

-

1,004,945,713
1,048,736,596

11,654,877

-

11,188,375

-

151,510,685

-

105,619,207
45,891,478

1,416,120
466,502

1,882,622

1,154,355,803
2,100,595
1,156,456,398

13,070,997
13,070,997

235,808,282

216,647,836

-

16,790,595
277,081,395

213,583,701
46,707,099

449,391,983
424,400
43,912,848
493,729,231

1,090,024,349

2,560,626,523

36,297,917
36,297,917

(3,303,208)
414,852,128
1,149,791,353

374,092,592
364,149,841

1,500,414,858
662,783,990
(9,642,280)
1,593,159,225
3,746,715,793

อุปกรณ์
เครื อข่าย

8,980,282

3,264,585

-

2,193,171
27,104,731

18,393,618
6,517,942

27,373,900
34,466
2,960,950
30,369,316

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

26,852,111

17,497,109

-

47,791,462

37,880,691
9,910,771

64,732,802
555,769
65,288,571

อุปกรณ์
สํานักงาน

21,830

7,293

-

3,240,516

3,225,979
14,537

3,247,809
3,247,809

ยานพาหนะ

1,046,129,374

843,292,742

-

-

-

1,046,129,374
394,777,260
(597,613,892)
843,292,742

3,755,995,870

4,945,258,345

36,297,917
36,297,917

(3,303,208)
433,835,894
1,658,402,764

754,211,908
473,658,170

4,546,505,695
1,060,676,480
(9,642,280)
1,042,419,131
6,639,959,026

รวม

|

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาจําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
รับเข้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

287,788,169
287,788,169

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่ า

อาคารระหว่าง
ก่ อสร้ างและ
สินทรัพย์ระหว่ าง
ติดตั�ง

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ค่ าเผื�อการด้อยค่ า
อุปกรณ์เครื อข่าย
รวม

ราคาทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึ�น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
รับเข้า (โอนออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ทีด� นิ

ส่ วนปรับปรุง
ทีด� นิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่ วย : บาท)

153
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

79

25. เจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น

162,829,266
219,516,512
382,345,778

33,449,498
22,515,419
1,017,500

สวนที่ 3 : งบการเงิน

19. ทีด� ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
กลุ่มมกิกิจจการมี
สินสทรั
พย์พ
ที�คยาํ ทนวณค่
าเสื� อมราคาหมดแล้
ว แต่ยงั ใช้วดาํ แต
เนิ นยงานอยู
กลุ
การมี
ินทรั
ี่คํานวณค
าเสื่อมราคาหมดแล
ังใชดํา่ เนินงานอยู

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วันที� 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

223,351,147

217,167,061

223,092,247

216,908,161

8,055

4,363

8,043

4,351

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าเสื�อมราคาที�บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ�งของอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาและงบกําไรขาดทุน

คาเสื่อมราคาที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของอุปกรณที่อยูในระหวางการพัฒนาและงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

142,671,086

236,670,680

136,594,353

230,956,931

ส่ วนของต้นทุนของสิ นทรัพย์

337,063,817

44,442,847

337,063,817

44,442,847

รายจ่ายทางการเงินที�บนั ทึกเป็ นอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา

รายจายทางการเงินที่บันทึกเปนอุปกรณที่อยูในระหวางการพัฒนา

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
ต้นทุนทางการเงินที�ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

12,179,167

2563
19,558,410

2564
12,179,167

2563
19,558,410

เมื�อวันที� 20 กรกฏาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 4/2564
ได้เมืมีม่อติวัอนนุทีม่ 20
ตั ิให้กรกฏาคม
บริ ษทั ดําเนิ2564
นการทีตามรายงานการประชุ
�เกี�ยวข้องกับการจัดตั�งทรั
สต์เพื�อการลงทุนในสิ
ารเช่าเอสั
หาริ มทรัพย์ ไอเน็
มคณะกรรมการบริ
ษัททอิธินกเทอร
น็ตงประเทศไทย
จำกัตด(“INETREIT”)
(มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

ได
มีมติอนุมัตาิใงปีหบ2564
ริษัทบริ
ดำเนิ
่ยวขอบงกัสถาบั
บการจั
ดตั้งนทรัดัสงนีต� เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไอเน็ต (“INETREIT”) และ
และในระหว่
ษทั นได้การที
ดาํ เนิ่เนกีการกั
นการเงิ
ในระหว- าไถ่งปถอนการจดจํ
2564 บริษาัทนองที
ไดดำเนิ
น
การกั
บ
สถาบั
น
การเงิ
ดังานีงบนที
้ �ดิน จังหวัดสระบุรี
�ดิน รวมถึงอาคารและสิ�งปลูนกสร้
- ไถถ- อนการจดจำนองที
่ดินรรวมถึ
งอาคารและสิ
กสรเครืางบนที
่ดิน INET-IDC3
จังหวัดสระบุเฟส
รี 1 INET-IDC1 และINET-IDC2
ปลดหลักประกันทางธุ
กิจในฮาร์
ดแวร์ และอุ่งปปลู
กรณ์
อข่าย บน
- ปลดหลั
ก
ประกั
น
ทางธุ
ร
กิ
จ
ในฮาร
ด
แวร
และอุ
ป
กรณ
เ
ครื
อ
ข
า
ย
บน
INET-IDC3
เฟส
1 INET-IDC1 และINET-IDC2
- ปลดหลักประกันทางธุรกิจในสถานีไฟฟ้าย่อย จังหวัดสระบุรี
- ปลดหลักประกันทางธุรกิจในสถานีไฟฟายอย จังหวัดสระบุรี
เมื�อวันที� 3 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาํ การโอนกรรมสิ ทธิ� ในทรัพย์สินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที�กรมที�ดิน จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัทไดทำการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่กรมที่ดิน จังหวัดสระบุรีแลว จาก
�ยวข้องตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 บริ ษทั พิจารณาว่าธุรกรรมที�ทาํ กับทรัสต์
แล้ว จากการพิ
การพิ
จารณาธุจรารณาธุ
กรรมทีรกรรมที
่เกี่ยวขอ�เกีงตามที
่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37 บริษัทพิจารณาวาธุรกรรมที่ทำกับทรัสตมิใชการ
� 15 เรืเรื� อ่องงรายได้
�ทาํ ่ทำกับลูกคา
มิ
ใ
ช่
ก
ารขาย
เนื
�
อ
งจากไม่
ม
ี
ก
ารโอนการควบคุ
ย์สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ขาย เนื่องจากไมมีการโอนการควบคุมทรัพมยทรั
สินพตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น นฉบัฉบับบทีที่ 15
รายไดจากสั
จากสัญญาที
ญญาที
ดักังบนัลู้นกในทางบั
ชีจึงไมมญีกชีารโอนสิ
ทรัพยทนี่เทรั
กี่ยพวขย์ทอี�เงออกจากที
่ดิน อาคารและอุ
ปกรณปกรณ์
ค้า ดังนั�นญในทางบั
จึงไม่มีกนารโอนสิ
กี�ยวข้องออกจากที
�ดิน อาคารและอุ
นทีธั� 31
ธันวาคม
2564กลุกลุ
จการได้
นาํ ทีด่ �ดนิ ินพรพร้ออมสิ
มสิง่ �งปลู
ปลูกกสร
สร้าางบางส
งบางส่ววนนำไปจดจำนองกั
นนําไปจดจํานองกับบสถาบั
ณ วันณทีวั่ 31
นวาคม
2564
ม กิ่มจกิการได
นำที
สถาบันนการเงิ
การเงินนแห่แหงหนึ
งหนึ� งเพืง่ เพื�อ อ่ ค้ำประกัน
เงิคํ�านประกั
กูยืมระยะยาวจากสถาบั
น
การเงิ
น
ตามที
ก
่
ล
า
วไว
ใ
นหมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ข
อ
26
นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
ณ วันณทีวั่ 31
2563
อาคารและสิ
และสิ�งปลู
่งปลูกกสร้สรางที
างที�อยู่อบ่ ยูนที
บนที
ินและทรั
ชประกอบธุ
นที� ธั31นวาคม
ธันวาคม
2563กลุกลุม่มกิกิจจการได
การได้นนำที
าํ ที่ด�ดินิน พร
พร้อมทั�ง้ อาคาร
�ดิน่ดและทรั
พย์พสินยสทีิน�ใช้ทีป่ใระกอบธุ
รกิจรกิจของ
กิของกิ
จการบางส
ว
นนำไปจดจำนองกั
บ
สถาบั
น
การเงิ
น
แห
ง
หนึ
ง
่
เพื
อ
่
ค้
ำ
ประกั
น
เงิ
น
กู
ย

ม
ื
ระยะยาวจากสถาบั
น
การเงิ
น
ตามที
ก
่
ล
า
วไว
ใ
จการบางส่ วนนําไปจดจํานองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ�งเพื�อคํ�าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที�กล่าวไว้ใน นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 26
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
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มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

อาคาร และ
96,442,083
ส่ วนปรับปรุง

-

-

-

264,865,012
อุปกรณ์

-

-

-

-

583,914
อุปกรณ์

2,410,817
200,103
(2,193,171)
417,749

519,070,168
51,736,715
(4,099,582)
(414,852,129)
151,855,172

23,845,974
4,423,488
(16,790,595)
11,478,867
-

1,551,796

898,995,642

119,770,176

ณ
วัน� อทีมราคาสะสม
� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาตัดจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
20. สินทรัเปลี
พย์�ยสนแปลงและยกเลิ
ิทธิการใช้ (ต่ อ) กสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

1,001,663
583,914

416,720,184
264,865,012

-

-

-

-

อุปกรณ์
2,410,817
คอมพิ
วเตอร์
200,103
3,962,613
(2,193,171)
417,749
(2,960,950)

3,962,613
(2,960,950)
1,001,663

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

107,920,950
96,442,083

-

-

-

-

อุปกรณ์
519,070,168
เครื อข่าย
51,736,715
(4,099,582)
1,418,065,810
(414,852,129)
11,256,000
(8,838,645)
151,855,172
(1,003,762,981)

1,418,065,810
11,256,000
(8,838,645)
(1,003,762,981)
416,720,184

อุปกรณ์
เครื อข่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

14,049,405

30,294,543
16,033,820

9,525,138
ยานพาหนะ
4,735,585
23,574,543
6,720,000
14,260,723
-

3,210,130
อุปกรณ์

-

-

-

16,033,820

1,541,583
9,525,138
1,186,107
4,735,585
2,727,690
14,260,723
งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,396,237

5,937,820
3,210,130

อุปกรณ์
สํานั1,541,583
กงาน
1,186,107
5,937,820
2,727,690
-

23,574,543
5,937,820
6,720,000
งบการเงินรวม
5,937,820
30,294,543

อุปกรณ์
สํานักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

153,566,040

49,430,801
57,853,784
(3,527,948)
103,756,637

182,056,375

(11,217,740)
257,322,677
153,566,040

สิท49,430,801
ธิการเช่ า
57,853,784
231,487,176
37,053,241
(3,527,948)
103,756,637
-

231,487,176
37,053,241
(11,217,740)
257,322,677

สิทธิการเช่ า

-

-

-

-

-

-

-

-

13,454,212
ซอฟต์ แวร์

24,030,219
3,837,633
(24,375,873)
3,491,979

18,429,060

16,946,191
13,454,212

ซอฟต์ แวร์
24,030,219
คอมพิ
วเตอร์
3,837,633
42,459,279
(24,375,873)
11,568,000
3,491,979
(37,081,088)

42,459,279
11,568,000
(37,081,088)
16,946,191

ซอฟต์ แวร์
คอมพิวเตอร์

548,155,211

629,854,700
123,973,415
(4,099,582)
(458,211,768)
73
(3,527,948)
287,988,817
(หน่
วย : บาท)

1,239,248,691

(11,217,740)
836,144,028
548,155,211

629,854,700
รวม
123,973,415
(4,099,582)
1,869,103,391
(458,211,768)
66,597,241
(3,527,948)
(8,838,645)
287,988,817
(1,079,500,219)

1,869,103,391
66,597,241
(8,838,645)
(1,079,500,219)
(หน่ วย : บาท)
(11,217,740)
836,144,028

รวม

|

เปลี�ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

143,616,150
(35,695,200)
107,920,950
อาคาร และ
ส่ วนปรับปรุง
23,845,974
อาคาร
4,423,488
143,616,150
(16,790,595)
11,478,867
(35,695,200)

อาคาร และ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร

งบการเงินรวม

(หน่ วย : บาท)

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสํ
าหรับปี
ราคาทุ
น
ค่าเสื
จําหน่2563
าย/ตัดจําหน่าย
ณ
วัน�อทีมราคาตั
� 31 ธันดวาคม
โอนออก
เพิ
ม� ขึ�น
�ยนแปลงและยกเลิ
จํเปลี
าหน่
าย/ตัดจําหน่าย กสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
โอนออก

ราคาทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึ�น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
20. สินทรัพย์สิทธิการใช้
โอนออก
เปลี�ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

20. สินทรัพย์สิทธิการใช้
20. สินทรัพยสิทธิการใช
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รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

97,457,449
22,248,701
3,228,806
(16,790,595)
8,686,912
75,324,038
97,457,449

ค่ณาเสื
วัน� อทีมราคาสะสม
� 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาตัดจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
เปลี�ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

898,995,642

264,865,012

898,995,642
519,070,168
51,736,715
(4,099,582)
(414,852,129)
151,855,172

416,720,184
264,865,012

อุปกรณ์
519,070,168
เครื อข่าย
51,736,715
(4,099,582)
1,418,065,810
(414,852,129)
11,256,000
(8,838,645)
151,855,172
(1,003,762,981)

1,418,065,810
11,256,000
(8,838,645)
(1,003,762,981)
416,720,184

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,551,796

583,914

1,551,796
2,410,817
200,103
(2,193,171)
417,749

1,001,663
583,914

อุปกรณ์
2,410,817
คอมพิ
วเตอร์
200,103
3,962,613
(2,193,171)
417,749
(2,960,950)

3,962,613
(2,960,950)
1,001,663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,703,799

1,204,923

1,703,799
794,101
498,876
1,292,977

2,497,900
1,204,923

อุปกรณ์
สํานัก794,101
งาน
498,876
2,497,900
1,292,977
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,804,759

5,031,646

7,804,759
6,070,007
2,773,113
8,843,120

13,874,766
5,031,646

6,070,007
ยานพาหนะ
2,773,113
13,874,766
8,843,120
-

2,497,900
13,874,766
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,497,900
13,874,766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

178,470,590

148,960,746

178,470,590
47,947,027
54,863,913
(2,044,175)
100,766,765

(13,743,346)
249,727,511
148,960,746

สิท47,947,027
ธิการเช่ า
54,863,913
226,417,617
37,053,240
(2,044,175)
100,766,765
-

226,417,617
37,053,240
(13,743,346)
249,727,511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,307,656

13,454,212

4,307,656
2,770,631
2,084,564
(1,363,216)
3,491,979

16,946,191
13,454,212

ซอฟต์ แวร์
คอมพิ2,770,631
วเตอร์
2,084,564
7,078,287
(1,363,216)
11,568,000
3,491,979
(1,700,096)

7,078,287
11,568,000
(1,700,096)
16,946,191

1,190,291,691

509,424,491

1,190,291,691
601,311,452
115,386,090
(4,099,582)
(435,199,111)
(2,044,175)
275,354,674

(13,743,346)
784,779,165
509,424,491

601,311,452
รวม
115,386,090
(4,099,582)
1,791,603,143
(435,199,111)
59,877,240
(2,044,175)
(8,838,645)
275,354,674
(1,044,119,227)

1,791,603,143
59,877,240
73
(8,838,645)
(1,044,119,227)
(หน่ วย : บาท)
(13,743,346)
784,779,165

ในระหวางป 2564 บริษัทไดจายคาเชาและภาษีโรงเรือนลวงหนา สำหรับระยะเวลาการเชาที่เหลือทั้งหมด (24 ป 4 เดือน 29 วัน) ตามขอกำหนดที่ระบุในสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาพื้นที่
ครั้งที่ 2 ที่ทำกับบริษัทแหงหนึ่ง

84,010,950
75,324,038

119,706,150
(35,695,200)
84,010,950
อาคาร และ
ส่ วนปรับปรุง
22,248,701
อาคาร
3,228,806
119,706,150
(16,790,595)
8,686,912
(35,695,200)

เปลี�ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื�อมราคาสํ
าหรับปี
ราคาทุ
น
ค่าเสื
จําหน่2563
าย/ตัดจําหน่าย
ณ
วัน�อทีมราคาตั
� 31 ธันดวาคม
โอนออก
เพิม� ขึ�น
�ยนแปลงและยกเลิ
จํเปลี
าหน่
าย/ตัดจําหน่าย กสัญญา
ณ
วันที� 31 ธันวาคม 2564
โอนออก

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึ�น
จําหน่ าย/ตัดจําหน่าย
20. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ต่ อ)
โอนออก
เปลี�ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท
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1. บริ ษทั โมบิลิสต์ เทค จํากัด

21. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
21. สินทรัพยไมมีตัวตน

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างพัฒนา

(หน่ วย : บาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
รับเข้า (โอนออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

445,621,928
63,741,915
(31,055,898)
234,895,296
713,203,241

585,781,246
818,912,785
(200,275,505)
1,204,418,526

1,031,403,174
882,654,700
(31,055,898)
34,619,791
1,917,621,767

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่าย-จําหน่ าย/ตัดจําหน่าย
รับเข้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

177,214,045
60,054,642
17,019,106
1,363,216
255,651,009

21,356
21,356

177,214,045
60,075,998
17,019,106
1,363,216
255,672,365

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

457,552,232

1,204,397,170

1,661,949,402

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

268,407,883

585,781,246

854,189,129

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
21. สิ นทรัพราคาทุ
ย์ ไม่ มนีตัวตน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึ�น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
รับเข้า (โอนออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ างพัฒนา

462,483,840
580,932,822
63,741,915 งบการเงิน822,972,789
เฉพาะกิจการ
(31,055,898)
ซอฟต์แวร์ 200,032,704
(198,332,609)
ซอฟต์
แวร์
คอมพิ
วเตอร์
695,202,561
1,205,573,002
คอมพิ
วเตอร์
ระหว่
างพัฒนา

(หน่ วย : บาท)

รวม
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1,043,416,662
(หน่ วย : บาท)
886,714,704
(31,055,898)
1,700,095
1,900,775,563
รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ าย-จําหน่ าย/ตัดจําหน่ าย
รับเข้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

186,994,840
60,418,510
(5,993,551)
1,363,216
242,783,015

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

452,419,546

1,205,573,002

1,657,992,548

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

275,489,000

580,932,822

856,421,822

ค่าตัดจําหน่ายที�บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ�งของอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาและงบกําไรขาดทุน

-

186,994,840
60,418,510
(5,993,551)
1,363,216
242,783,015

84

ให้บริ การในก
Supply Chai

รับเข้า
1,363,216 งบการเงินรวม 1,363,216
รัณบวัเข้นาสัทีด� 31ส่ วธันเงิ
1,363,216
1,363,216
นวาคม
242,783,015
- น (%)
นลงทุ2564
น (%)
ทุนชํ าระแล้ว
มูลค่ าตามบัสัญดชีส่ ตวนเงิ
ามวินธลงทุ
ีส่วนได้
เสี ย 242,783,015
ทุนชํ าระแล้ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
242,783,015
242,783,015
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันณที� วั31นทีธั� น31วาคม
ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
158
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ณะธุรกิจ
บริ
2563
2564
ลั
ก
ษณะธุ
2563
ร
กิ
จ
2564
2564
2563
2563
2564
2563
มูณลวัค่นาสุที2564
ท� 31ธิษตธััทามบั
ญ
ชี
นวาคม 2564
452,419,546
1,205,573,002
1,657,992,548
า Logistics & 1. บริณษวัทั นโมบิ
ให้บริ การในการพัฒนา Logistics & 452,419,546
ลธัิสนต์วาคม
เทค จํ2564
ากัด
ที
�
31
1,205,573,002
1,657,992,548
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
275,489,000
580,932,822
856,421,822
cation Platfrom
49.99
49.99
Supply
Chain
250
Application
Platfrom
250
49.99
49.99
9,282
250
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
275,489,000
580,932,822
856,421,822250
คาค่ตั
ด
จํ
า
หน
า
ยที
บ
่
น
ั
ทึ
ก
เป
น
ส
ว
นหนึ
ง
่
ของอุ
ป
กรณ
ท
อ
่
ี
ยู
ใ

นระหว
า
งการพั
ฒ
นาและงบกํ
า
ไรขาดทุ
น
าตัดจําหน่ ายที�บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ�งของอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพั
รวมฒนาและงบกําไรขาดทุน9,282
รวม
ค่าตัดจําหน่ ายที�บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ�งของอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาและงบกําไรขาดทุน
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจ(หน่
การวย : บาท)
สํ าหรั บปี งบการเงิ
สิ�นสุ ดวันนทีรวม
� 31 ธันวาคม
สํ าหรังบการเงิ
บปี สิ�นสุนดเฉพาะกิ
วันที� 31จธัการ
นวาคม
สํ าหรั
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธั2563
นวาคม
สํ าหรั2564
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธั2563
นวาคม
2564
2564
2563
2564
2563
26,091,339
48,520,732
26,433,851
46,697,845
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
26,091,339
48,520,732
26,433,851
46,697,845
นของกํนาไรหรื
อขาดทุ
33,984,659
8,406,889
33,984,659
8,406,889
ส่ส่ ววนของต้
ทุนของสิ
นทรันพย์
33,984,659
8,406,889
33,984,659
8,406,889
ส่ วนของต้นทุนของสิ นทรัพย์
รายจ่ายทางการเงินที�บนั ทึกเป็ นอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
รายจ่ายทางการเงินที�บนั ทึกเป็ นอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
(หน่ วย : บาท)
รายจายทางการเงินที่บันทึกเปนอุปกรณที่อยูในระหวางการพัฒนา

ต้นทุนทางการเงินที�ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงินที�ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี งบการเงิ
สิ�นสุ ดวันนทีรวม
� 31 ธันวาคม
สํ าหรั
บ
ปี
สิ
�
น
สุ
ด
วั
น
ที
� 31 ธั2563
นวาคม
2564
2564
2563
3,272,845
3,437,466
3,272,845
3,437,466

งบการเงินเฉพาะกิจ(หน่
การวย : บาท)
สํ าหรังบการเงิ
บปี สิ�นสุนดเฉพาะกิ
วันที� 31จธัการ
นวาคม
สํ าหรั2564
บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธั2563
นวาคม
2564
2563
3,272,845
3,437,466
3,272,845
3,437,466

22. สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่ไมใชเงินสดที่เปนหลักประกัน
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22. สิ นทรั พย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนที�ไม่ ใช่ เงินสดที�เป็ นหลักประกัน

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564
วันนทีการไถ
� 20 กรกฏาคม
ตามรายงานการประชุ
คณะกรรมการบริ
ษทั อินเทอร์นการเงิ
เน็ตประเทศไทย
ไดมีมติอนุมัตเมืิด�อำเนิ
ถอนเงิน2564
ฝากสถาบั
นการเงินที่ติดมภาระค้
ำประกันจากสถาบั
นบางสวนจํากัด (มหาชน) ครั�งที�
4/2564 ได้มีมติอนุมตั ิดาํ เนิ นการไถ่ถอนเงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคําประกันจากสถาบันการเงินบางส่ วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดมอบสิทธิก� ารถอนเงินฝากธนาคารใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จำนวน
วันที�26.26
31 ธันวาคม
2564ตามลำดั
และ 31 ธับนบริ
วาคม
บริ ษำทั ประกั
ได้มอบสิ
นฝากธนาคารให้นการเงิ
กบั สถาบั
นการเงิงนสืแห่
� ง นผลงาน
2.08 ลานบาทณ และ
ลานบาท
ษทั 2563
ไดนำไปค้
น เงิทนธิกูกย ารถอนเงิ
มื ระยะยาวจากสถาบั
นและหนั
อค้งำหนึ
ประกั
จํานวน 2.08 ล้านบาท
ล้านบาทปตามลํ
าดับ บริ ษทั ได้นนขาํ อไปคํ
ที่ออกโดยธนาคารตามที
่กลและ
าวไว26.26
ในหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
26� าประกัน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนังสื อคํ�า
ประกันผลงานที�ออกโดยธนาคารตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

23.สิสินนทรั
ทรัพ
พย์ยไม่ไมหห
มุนมุเวีนยเวี
นอืย�นนอื่น
23.

เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์
(ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37)

เงินมัดจําซื�อที�ดิน
ค่าภาษีโรงเรื อนจ่ายล่วงหน้า
ค่าบริ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
27,823,431
29,062,041

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
25,711,855
26,960,495

16,290,885
14,500,800
8,792,329
9,313,629
76,721,074

16,290,885
14,500,800
8,792,329
9,313,629
74,609,498

14,500,800
13,334,420
56,897,261

14,500,800
13,334,420
54,795,715
85

27.
�สินนตามสั
ญญาเช่
เงินหนี
ประกั
สัญญาเช่
ากัาบทรัสต์
จ่ายเกี
หนี�สาิ นงของมู
สัญญาเช่
รู ้ในรายการ
ดังนีvale
27.2บริค่าษใช้
� of money) ของเงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์ ทั�งนี� ในการประเมิน
ทั ได้
คาํ นึ�ยวกั
งถึบงผลต่
ลค่าาเงิทีน�รับตามเวลา
(Time
(หน่โดยบั
วย : บาท)
มูลค่ายุติธรรมสําหรับการรับรู ้เริ� มแรกของรายการดังกล่าว และจะแสดงเป็ นรายการปรับปรุ งส่ วนต่าง (Day-1 difference)
นทึก
งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ค่าภาษีโรงเรื อนจ่ายล่วงหน้า
ค่ าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้
สี ยการบํารุ งรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย
ค่าเบริ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
159 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
2564
2563
-
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8,792,329
9,313,629
13,334,420
76,721,074
56,897,261
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8,792,329
9,313,629
74,609,498

13,334,420
54,795,715

เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์
9,282
บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลต่างของมูลค่าเงินตามเวลา (Time vale of money) ของเงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์ ทั�งนี� ในการประเมิน
เงินประกันสัญญาเชากับทรัสต
มูลค่9,282
ายุติธรรมสําหรับการรับรู ้เริ� มแรกของรายการดังกล่าว และจะแสดงเป็ นรายการปรับปรุ งส่ วนต่าง (Day-1 difference) โดยบันทึก
บริษหัทั กไดกับคบัำนึญงชีถึหงนีผลต
างของมูลนคภายใต้
าเงินตามเวลา
(Time
vale of money)
นประกัสัญนญาเช่
สัญญาเช
สัญญากับทรั
สต์ และจะทยอยตั
ดจําหน่ของเงิ
ายตลอดอายุ
า ากับทรัสต ทัง้ นี้ ในการประเมินมูลคา
� สินทางการเงิ
ยุติธรรมสำหรัรายการเคลื
บการรับรู�อเนไหวสํ
ริ่มแรกของรายการดั
ว และจะแสดงเป
าหรับเงินประกันงกล
สัญาญาเช่
ากับทรัสต์ มีดงั นนี�รายการปรับปรุงสวนตาง (Day-1 difference) โดยบันทึกหักกับ
บัญชีหนี้สินทางการเงินภายใตสัญญากับทรัสต และจะทยอยตัดจำหนายตลอดอายุสัญญาเชา
(หน่ วย : บาท)
รายการเคลื่อนไหวสำหรับเงินประกันสัญญาเชากับทรัสต มีดังนี้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์ ณ วันที� 3 สิ งหาคม 2564
185,568,000
185,568,00077
หัก การปรับปรุ งส่ วนต่าง (Day-1 difference)
(169,277,115)
(169,277,115)
23. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น (ต่ อ)
เงินประกันสั ญญาเช่ ากับทรัสต์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
16,290,885
16,290,885
ค่าบริ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย
บค่ารบริอตั
การบํ
คาบริกรายการเคลื
ารบํารุง�อรันไหวสํ
กษาอุปาหรั
กรณ
ดจาารุยงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย มีดงั นี�
(หน่ วย : บาท)
รายการเคลื่อนไหวสำหรับคาบริการบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าบริ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่ายต้นปี
13,334,420
21,507,291
บวก เพิม� ขึ�นระหว่างปี
4,226,708
23,730,346
หัก ค่าตัดจําหน่ายระหว่างปี
(8,247,499)
(31,903,217)
ค่ าบริ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ รอตัดจ่ ายปลายปี
9,313,629
13,334,420
24. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
�

24. เงิรายละเอี
นเบิกเกิ
นบัญนชีเบิแกละเงิ
ืมระยะสั
้นจากสถาบั
นการเงิ
� นจากสถาบั
ยดของเงิ
เกินบันญกู
ชีแยละเงิ
นกูย้ มื ระยะสั
นการเงินนจําแนกได้ดงั นี�

รายละเอียดของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำแนกไดดังนี้

อัตราดอกเบีย� (%)
MOR
3.38% - MLR-1.50%

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ระยะเวลา (เดือน)
2564
2563
1,543,017
22,533,454
86
3 - 6 เดือน
74,307,610
338,380,133
149,867,658
(หน่ วย : บาท)6 - 9 เดือน
900,000,000
งบการเงินรวมและ 900,000,000
(21,179,209)
งบการเงินเฉพาะกิจการ(6,817,910)
878,820,791
ณ วันที� 31 ธันวาคม893,182,090
2564
2563
1,104,539,076
1,254,095,677

เงินเบิกเกินบัญชี
ญ�สญาใช้
เงิน นอื�น
28.ตัว� สัหนี
ิ นทางการเงิ
หุน้ กู้ - สุ ทธิ *
ตัว� แลกเงิน
3.85% - 5.00%
หัก ส่ วนลดตัว� แลกเงิน
สุ ทธิ
รวม
ไม่ เกิน 1 ปี
จํากัด (มหาชน)71,726,586
เมื�อวั� นนตํที�า� ที20�จะต้
2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ครั�งที� 4/2564
นวนขั
อ2564
งจ่าย ตามรายงานการประชุ
47,059,722
เมื่อวันทีจํา่ 20
กรกฏาคมกรกฏาคม
มคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2564
INETREIT
จํ
า
นวน
5
วงเงิ
น
เป็
ได้
ม
ม
ี
ติ
อ
นุ
ม
ต
ั
ิ
ข
อวงเงิ
น
สิ
น
เชื
�
อ
จากสถาบั
น
การเงิ
น
เพื
อ
�
เป็
น
เงิ
น
ทุ
น
สํ
า
หรั
บ
การเข้
า
ลงทุ
น
และจั
ด
ตั
ง
�
ไดมีมติอนุดอกเบี
มัติขอวงเงิ
INETREIT จำนวน(8,082,790)
5 วงเงินวงเงิ
นเปนนวงเงิน
� ยรอตัดนจ่สิายนเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเปนเงินทุนสำหรับการเขาลงทุนและจัดตั้ง(4,614,162)
รวมมูล2,020
โดยวงเงิ
มีไว้มีเพืไว�อเรองรั
บ การเข้
าทําธุ รากรรมซื
วยทรั
INETREIT
ชําระหนี� ชำระหนี้
� อหน่
รวม 2,020
ลค่ าาปันบาท
โดยวงเงิ
นทีนน่ 1ขัที�น� -1ตํ4-�า4 มูมูลลคค่าา 1,870
1,870ล้าลนบาท
านบาท
พื่อรองรั
บ การเข
ทำธุรกรรมซื
้อหนสต์วยทรั
สต63,643,796
INETREIT
จล้จุาบนบาท
ันของจํ
านวนเงิ
42,445,560
LeasingLeasing
ของทรั
ยสไม่นิ พเทีกิย์นสจ่ ิ นะขายให
แกทแรัก่สทตรัสINETREIT
คาใชค่าจใช้า ยการขายสิ
วั๋ B/Eทั�งทันีง้ � นีบ้ ริษทั
ต์ INETREIT
จ่ายการขายสินนทรั
ทรัพพยย์ใใหห้แแกก่ททรัรัสสตต์ INETREIT ชำระภาระหนี
ชําระภาระหนี�ตต้ ว�ั B/E
เกิน 1ของทรั
ปีพแต่
5ทีปี�จะขายให้
ปดวงเงิบริน ษจํและชำระคื
น
แก
ส
ถาบั
น
การเงิ
น
ในวั
น
เดี
ย
วกั
บ
วั
น
ที
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่
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ษ
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ไปดำเนิ
น
การโอนกรรมสิ
ท
ธิ
ท
์
รั
พ
ย
ส
น
ิ
ที
ก
่
รมที
ด
่
น
ิ
อ.แก
งคอย จังหวัด
ปิ ดวงเงิ
ระคื
ธิ� ทรัพย์สินที�กรมที160,092,291
�ดิน อ.แก่งคอย
าทั นวนขั
�จะต้อางจ่
ายนแก่สถาบันการเงินในวันเดียวกับวันที�บริ ษทั ไปดําเนิ นการโอนกรรมสิ ท80,687,008
� นตํน�าทีและชํ
สระบุรจัี ในวั
นดสระบุ
ที่ 3 สิรงี ในวั
หาคม 2564 สวนวงเงินที่ 5 เปนวงเงินหนังสือค้ำประกันสำหรับค้ำประกันการชำระค
าเชาเช่าทรั
งหวั
นการชําระค่
าทรัพ(10,629,610)
พยย์สสินิ นโครงการ
โครงการ IDC3
ดอกเบี
� ยรอตัดจ่ายนที� 3 สิ งหาคม 2564 ส่ วนวงเงินที� 5 เป็ นวงเงินหนังสื อคํ�าประกันสําหรับคํ�าประกั(4,734,138)
เฟส 1 จาก INETREIT จำนวน 150 ลานบาท
IDC3
INETREIT
มูลค่เฟส
าปัจ1จุจาก
บันของจํ
านวนเงินจําขันวน
�นตํ�า 150 ล้านบาท
75,952,870
149,462,681
ณ วัน�สินทีทางการเงิ
� 31 ธันวาคม
เงินโดยไม่มีหลักประกั
นบางส่ วน
รวมหนี
นอื�น2564
-สุ ทธิและ 2563 บริ ษทั กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินโดยออกตัว� สัญญาใช้118,398,430
213,106,477
และบางส่ วนได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องทางการค้าที�มีอยูก่ บั ลูกหนี�การค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท

สวนที่ 3 : งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั กูย มื เงินจากสถาบันการเงินโดยออกตัว๋ สัญญาใชเงินโดยไมมหี ลักประกันบางสวนและบาง
สวนไดโอนสิทธิเรียกรองทางการคาทีม่ อี ยูก บั ลูกหนีก้ ารคารวมกันไมนอ ยกวา 80 ลานบาท และไมนอ ยกวา 100 ลานบาท ตามลำดับ เปน
หลักค้ำประกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ออกตัว๋ แลกเงินขางตนโดยไมมหี ลักประกัน ใหแกนกั ลงทุนในวงจำกัด โดยผานสถาบันการ
เงินหลายแหง ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของบริษัท
ในระหวางปบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูระยะสั้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หน่ วย : บาท)
หุ้นกู้ครั�งที� จํานวน(หน่ วย)

ราคาที�
ตราไว้ (บาท)

อัตราดอกเบีย�
(ร้ อยละต่อปี )

1/2564
3/2564

1,000.00
1,000.00

4.00%
4.00%

120,000
30,000

วันทีอ� อกหุ้นกู้

วันทีค� รบ
กําหนดไถ่ถอน

อายุ
หุ้นกู้ (วัน)

�� พ.ค. ���� �� ก.พ. ����
�� มิ.ย. ���� �� มี.ค. ����

270
270

กําหนดชําระดอกเบีย�

งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� �� ธันวาคม

2564

2563

วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน 120,000,000
วันที�ครบกําหนดไถ่ถอน 30,000,000

รวม
หัก ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
สุ ทธิ

-

150,000,000
(132,342)
149,867,658

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2564 ของบริษทั ไดมมี ติอนุมตั ใิ หดำเนินการออกและเสนอ
ขายหุนกูเพิ่มเติม 500 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท โดยบริษัทเสนอขายหุนกูแบบไมเกิน 10 ราย
หุนกูระยะสั้นดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู
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25. เจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น

25. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้ าหนี�การค้ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั อื�น
รวมเจ้ าหนี�การค้ า
เจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�ซ�ือทรัพย์สินบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

เจ้าหนี�ซ�ือทรัพย์สินบริ ษทั อื�น
โบนัสค้างจ่าย
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เจ้าหนี�อ�ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื�น
รวมเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น
รวมเจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

181,146,857
116,405,584
297,552,441

166,438,370
219,980,666
386,419,036

168,902,512
114,497,330
283,399,842

162,829,266
219,516,512
382,345,778

364,538,931
239,387,654
66,947,099
21,132,434
19,982,343
14,184,510
7,541,607
733,714,578
1,031,267,019

35,851,032
22,515,419
1,417,500
5,475,950
47,695,267
20,404,590
13,289,728
146,649,486
533,068,522

394,577,784
239,387,654
59,644,499
19,429,935
19,461,121
13,831,808
6,180,510
752,513,311
1,035,913,153

33,449,498
22,515,419
1,017,500
5,475,950
45,672,870
18,231,568
12,021,183
138,383,988
520,729,766

26. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม

160

161

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื�น
รวมเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) |
รวมเจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�หมุนเวียนอื�น

14,184,510
20,404,590
13,831,808
7,541,607
13,289,728
6,180,510
733,714,578
146,649,486
752,513,311
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
1,031,267,019
533,068,522
1,035,913,153

18,231,568
12,021,183
138,383,988
520,729,766

26. เงินกู้ยืมระยะยาว

26. เงินกูยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563

37,156,851
37,156,851

182,057,878
499,764,515
681,822,393

24,737,280
24,737,280

170,232,087
499,764,515
669,996,602

62,471,732
791,048,387
853,520,119
890,676,970

1,058,243,032
1,058,243,032
1,740,065,425

8,889,638
791,048,387
799,938,025
824,675,305

992,024,139
992,024,139
1,662,020,741

ส่ วนของหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี -สุ ทธิ
หุ ้นกูท้ �ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี -สุ ทธิ

รวม
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุ ทธิ
หุ ้นกู-้ สุ ทธิ

รวม
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว -สุ ทธิ
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26. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่ อ)
26.1 รายการเคลื�อนไหวสําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี�

26.1 รายการเคลื่อนไหวสําหรับเงินกูยืมระยะยาวสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก รับเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการกูย้ มื
หัก จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
1,240,300,823
1,162,614,442
337,909,000
7,545,056
(1,008,424)
(1,148,217,296)
(259,214,108)
99,628,583
1,240,300,910

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
1,162,256,139
1,078,909,534
337,909,000
7,448,650
(1,129,411)
(1,136,077,871)
(253,432,897)
33,626,918
1,162,256,226

วงเงินที� 1
วงเงินที่ 1 เมื�อวันที� 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ�ง
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อน ่งเพื่อเพิ่ม
� มีอย ตั มื ราดอกเบี
� ยร้อยละ 4.50 โดยมี
� ยเป็ นนรายเดื
เมือ่ วันทีเพื่ �อ18เพิ�มพฤษภาคม
2561
ักูย้ ไดมื ระยะยาวนี
ทำสัญญากู
เงินระยะยาวในวงเงิ
นไมเกกิาํ นหนดการชํ
30 ลาานบาท
นการเงิ
แหงหนึ
อนละ
เงินกูย้ มื ระยะยาวดั
งกล่าวไม่ย้ มรีหอลัยละ
กทรัพ4.50
ย์ค� าํ ประกั
น กำหนดการชำระคืนเงินตนและดอกเบีย้ เปนรายเดือน เดือนละ
สภาพคลอเดืงให
บริษ0.90
ทั เงิล้านนบาท
กูย มื ระยะยาวนี
ม้ อี ตั ราดอกเบี
โดยมี
ไขเพิงม� กล
เติมาสัวไม
ญญากู
เมื�อพวัยนคที้ำ� 13ประกั
พฤษภาคม
0.90 ลานบาท บัเงินนทึกูกยข้ืมอตกลงแก้
ระยะยาวดั
มีหเ้ ลังินกทรั
น 2563 บริ ษทั มีการแก้ไขเพิม� เติมข้อความและเงื�อนไขของสัญญา
31. ประมาณ
โดยที�บริไษขเพิ
ทั จะชะลอการชํ
าระหนี
นต้่อนวัแต่
คงมีพฤษภาคม
การจ่ายดอกเบี2563
อนพฤษภาคม
งงวดเดือนเมษายน
2564 ญญาเดิม
� ย นับตับริ
� งแต่
บันทึกขเดิอมตกลงแก
่มเติมสัญญากู
เงิน� เงิเมื
นทีย่ งั 13
ษัทงวดเดื
มีการแก
ไขเพิ่มเติ2563
มขอถึความและเงื
่อนไขของสั
การวิเค
่ โดยการผ่
งจากนั�นบริ ษทั ตกลงจะผ่เ้ องินผั
าระหนี
าระอยู
ตราทีอ�กนพฤษภาคม
าํ หนดตามสัญญาเดิ
ษทั อจะต้
องชําระหนี2564
� ท�ีคา้ กงชํารจ
�
โดยทีบ่ ริษหลั
ทั จะชะลอการชำระหนี
นตนนชํแต
ยงั คงมี
ายดอกเบี
ย้ นัอนชํ
บตัาง้ ระในอั
แตงวดเดื
2563ม และบริ
ถึงงวดเดื
นเมษายน
หลัง
จากนั้นบริทัษ� งหมดตามสั
ัทตกลงจะผ
อนผัเสร็นชำระหนี
้ที่คาองชำระอยู
 โดยการผ
ก
ญญาให้
จสิ� นภายในเดื
น พฤษภาคม
2565 อนชำระในอัตราที่กำหนดตามสัญญาเดิม และบริษัทจะตองชำระหนี้
ทั้งหมดตามสั
วงเงินญทีญาให
� 2 เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2565
สมเหตุส
ผูไ้ ด้รับวงเงินสิ นเชื�อจํานวน 500 ล้านบาทเพื�อลงทุนในโครงการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ 3 มีระยะเวลาในการเบิกใช้สินเชื�อ
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ผูข้ อกูต้ อ้ งดํารงโครงสร้
ถ้ ือหุน้ รวมทั�งอัตราส่ วนทางการเงิ
นตามทีน�กเฉพาะกิ
าํ หนดในสั
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ย้ มื
งบการเงิานงผูรวม
งบการเงิ
จการญญาไว้
งบการเงิ
นรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนที่ 3 : งบการเงิน

วงเงินที่ 2
ผูไ ดรบั วงเงินสินเชือ่ จำนวน 500 ลานบาทเพือ่ ลงทุนในโครงการ อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร 3 มีระยะเวลาในการเบิกใชสนิ เชือ่ ภายใน
18 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา
ผูไ ดรบั วงเงินสินเชือ่ เพือ่ ปองกันความเสีย่ ง ประเภทวงเงิน Interest rate swap (IRS) ในมูลคาความเสีย่ งจากความผันผวนของสินทรัพย
อางอิงจากการเบิกใชเงินกู ซึง่ กำหนดวงเงินความเสีย่ งในการชำระหนีก้ อ นกำหนด จำนวน 70 ลานบาท มีระยะเวลาสินเชือ่ ภายในไมเกิน
10 ป นับจากวันทำสัญญา
ผูขอกูตองดำรงโครงสรางผูถือหุนรวมทั้งอัตราสวนทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญาไวตลอดระยะเวลาการกูยืม
ผูข อกูต กลงชำระดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ MLR ลบสวนตาง (Margin) รอยละ 2.525 ตอป ชำระดอกเบีย้ ทุกเดือนนับแตวนั เบิกเงินกูง วดแรก
ชำระคืนเงินตนเปนงวดราย 3 เดือน เดือนละเทาๆ กันจำนวน 18 งวด ชำระคืนเงินตนเดือนที่ 19 นับแตเดือนทีท่ ำสัญญา และตองชำระหนี้
ทั้งหมดใหเสร็จสิ้น ภายใน 6 ปนับแตวันที่ในสัญญา และผูขอสินเชื่อไดนำเครื่องจักรเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
บันทึกขอตกลง เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ไดทำบันทึกขอตกลง โดยมีการเปลีย่ นแปลงการชำระหนีแ้ ละเงือ่ นไขของสัญญาเดิม
ซึ่งมีการชำระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน ดังนี้
ระยะเวลา

เงินตน

ดอกเบี้ย

ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
เมษายน 2564 ถึง มกราคม 2566
กุมภาพันธ 2566 ถึง ธันวาคม 2567
มกราคม 2568

ปลอดการชำระหนี้
เดือนละ 9.18 ลานบาท
เดือนละ 12.24 ลานบาท
ชำระสวนที่เหลือทั้งหมด

ชำระทุกเดือน
ชำระทุกเดือน
ชำระทุกเดือน

บริษทั ไดนำสัญญาบริการ และหรือ/ ใบสัง่ ซือ้ และหรือ/ใบแจงจำหนาย และหรือ/เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของระหวางบริษทั กับลูกคาของบริษทั
ทีม่ มี ลู คารวมกันไมนอ ยกวา 300 ลานบาท มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ พรอมทัง้ จะตองดำเนินการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11

วงเงินที่ 3
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทไดทำสัญญาเงินกูจำนวน 80 ลานบาท กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา
ซอฟตแวรหรือโครงการพัฒนาระบบการใหบริการอืน่ ๆในอนาคต โดยมีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ MLR -2% ตอป โดยมีระยะเวลาในการกูย มื
ไมเกิน 4 ป โดยมีการกำหนดการจายชำระคืนเงินตนดอกเบี้ยเปนรายเดือนนับตั้งแตเบิกเงินกูรวมจำนวน 48 งวด งวดที่ 1-32 จายชำระ
งวดละไมต่ำกวา 2 ลานบาท งวดที่ 33-47 จายชำระงวดละไมต่ำกวา 1.5 ลานบาท และงวดที่ 48 จายชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยสวน
ที่เหลือทั้งจำนวน โดยมีเงื่อนไขในสัญญาที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้
ผูก ตู อ งเปดบัญชีและมอบสิทธิการถอนเงินฝากใหกบั ผูใ หกู และผูก ตู อ งสำรองเงินในบัญชีเปนจำนวนไมตำ่ กวา 2 ลานบาทเพือ่ นำมาชำระ
เงินตนพรอมดอกเบี้ยงวดแรก
ผูก ตู อ งนำรายไดทผี่ กู มู สี ทิ ธิตามสัญญาเชาใชบริการทีผ่ กู มู กี บั ผูใ หกเู ขาบัญชีเงินฝากจนมีจำนวนไมนอ ยกวาเงินงวดทีต่ อ งชำระในงวดถัดไป
90
ผูขอกูตองดำรงอัตราสวนทางการเงินตามที่กำหนดในสัญญาไวตลอดระยะเวลาการกูยืม
นี�สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ผูขอกูมอบสิทธิการรับเงินคาเชาตามสัญญาเชาใชบริการที่มีอายุสัญญาคงเหลือไมนอยกวา 1 ป เปนหลักประกันใหแกธนาคาร
วามอ่อนไหว
90
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นวน งหาริมทรัพย
ทีใ่ ชเงิปนระกอบธุ
ร
กิ
จ
ประเภทเครื
อ
่
งจั
ก
ร
(ฮาร
ด
แวร
และอุ
ป
กรณ
เ
ครื
อ
ข
า
ยบนโครงการ
IDC
และได
น
ำบั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝากประจำ
ไปค้ำประกันโดย
งบการเงินรวม
ดังต่อไปนี�
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
เพิม� ขึน�
ลดลง
เพิม� ขึน�
ลดลง
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

มีกำหนดการจายชำระคืนเงินตนเปนรายเดือนนับตัง้ แตมกี ารเบิกเงินกูง วดแรกรวมจำนวน 72 งวด งวดที่ 1-26 จายชำระงวดละไมนอ ยกวา
6.70 ลานบาท งวดที่ 27-38 จายชำระงวดละไมนอ ยกวา 8 ลานบาท งวดที่ 39-71 จายชำระงวดละไมนอ ยกว
และงวดที
่ 72 2563 ประกอบด้ว
หุน้ กูา้ ณ11วันลทีา� นบาท
31 ธันวาคม
2564 และ
ชำระเงินตนและดอกเบี้ยที่เหลือใหแลวเสร็จ
บันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทไดทำขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อ โดย
มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ ซึ่งมีการชำระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน ดังนี้
งวดที่

ระยะเวลา

1-4
5 - 16
17 - 26
27 - 38
39 - 71
72

ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
เมษายน 2563 - มีนาคม 2564
เมษายน 2564 - มกราคม 2565
กุมภาพันธ 2565 - มกราคม 2566
กุมภาพันธ 2566 - ตุลาคม 2568
พฤศจิกายน 2568

จํานวน
ราคาที�
ตราไว้ (บาท)
หุ้นกูดอกเบี
้ ครั�งที� ้ย (หน่ วย)
เงินตน
1/2562
500,000
1,000.00
เดือนละ 6.70 ลานบาท
ชำระทุกเดือน
1/2564
300,000
1,000.00
Grace Period
ชำระทุกเดือน
2/2564 กเดือน 500,000
1,000.00
เดือนละ 6.70 ลานบาท
ชำระทุ
รวม กเดือน
เดือนละ 9.00 ลานบาท . ชำระทุ
ค่าใช้จก่ายในการออกหุ
น้ กูร้ อตัดบัญชี
เดือนละ 13.00 ลานบาท หัก ชำระทุ
เดือน
สุ ทธิ กเดือน
ชำระสวนที่เหลือทั้งหมด
ชำระทุ

รายการเคลื�อนไหวสําหรับหุน้ กูส้ าํ หรับปี สิ�นสุดวันที� 3

ทั้งนี้ ใหยกเวนการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด (ถามี) นับตั้งแตวันที่เริ่มผิดชำระหนี้จนถึงวันที่ชำระ และใหปรับปรุงรายการ Bill
ที่คางชำระทั้งหมดใหเปนปกติ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลว บริษัทตองดำเนินการชำระหนี้หรือคางวดตามที่กำหนดไวใน
สัญญาและชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินตอไป และการยกเวนการชำระหนี้หรือคางวดนั้น ไมไดเปนการยกเวนการคำนวณดอกเบี้ยของ
สินเชื่อหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ทั้งหมดแตอยางใด

เงื่อนไขทางการเงินที่สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการคำนวณอัตราสวนทางการเงินของกลุมกิจการพบวาอัตราสวนทางการเงิ
นบางรายการเป
นไปตาม
ยอดคงเหลื
อต้นปี
เงื่อนไขในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามที่กำหนดไวในสัญญาขางตน
บวก รับเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากการคำนวณอัตราสวนทางการเงินของกลุม กิจการพบวาอัตราสวนทางการเงินตับางรายการไม
เปนไปตาม
ดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
เงือ่ นไขในการดำรงอัตราสวนทางการเงินตามทีก่ ำหนดไวในสัญญาขางตน ทัง้ นี้ ฝายบริหารเชือ่ มัน่ วาอัตราสวนทีไ่ มเปนไปตามเงือ่ นไขขางตน
หัก ไถ่ถอนหุน้ กู้
จะไมมีผลกระทบตอวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมตัดจําหน่ าย
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564
อปลายปี
ไดมีมติอนุมัติปดวงเงินที่ 2 และวงเงินที่ 4 โดยเงินที่นำมาชำระปดวงเงินมาจากเงินที่ไดจากการขายหนยอดคงเหลื
วยทรัสต INETREIT
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษทั ไดทำสัญญากูย มื เงินระยะยาวในวงเงินไมเกิน 15.35 ลานบาท กับสถาบันการเงินแหงหนึง่ มีอตั ราดอกเบีย้
รอยละ MLR – 2.5% เพือ่ ใชลงทุนกอสราง วางระบบ ตกแตง คาออกแบบ คาพัฒนาทีด่ นิ และอืน่ ๆ สำหรับโครงการ Mandala Innovation
Hub Khon Kaen มีระยะเวลาในการกูยืมจำนวน 8 ป โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดอกเบี้ยเปนรายเดือนนับตั้งแตเบิกเงินกู และชำระ
คืนเงินตนภายใน 1 ปนับจากการรับเงินกูงวดแรก โดยงวดสุดทายชำระหนี้สวนที่เหลือทั้งหมดใหเสร็จสิ้น
เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษทั ไดทำสัญญากูย มื เงินระยะยาวในวงเงินไมเกิน 70 ลานบาท กับสถาบันการเงินแหงหนึง่ มีอตั ราดอกเบีย้
รอยละ MLR – 2.5% เพือ่ ใชลงทุนกอสราง วางระบบ ตกแตง คาออกแบบ คาพัฒนาทีด่ นิ และอืน่ ๆ สำหรับโครงการ Mandala Innovation
Hub Khon Kaen มีระยะเวลาในการกูยืมจำนวน 8 ป โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดอกเบี้ยเปนรายเดือนนับตั้งแตเบิกเงินกู และชำระ
คืนเงินตนภายใน 1 ปนบั จากการรับเงินกูง วดแรก โดยงวดสุดทายชำระหนีส้ ว นทีเ่ หลือทัง้ หมดใหเสร็จสิน้ เงินกูย มื ระยะยาวดังกลาวบริษทั
ไดนำที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางค้ำประกันเปนหลักทรัพยค้ำประกัน
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32. สิ นทรัพย์ และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
(หน่ วย : บาท)

เอียด ดังนี�

อกเบีย�
ะต่อปี )

5%
0%
0%

สวนที่ 3 : งบการเงิน

26.2 หุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

(หน่ วย : บาท)

หุน้ กู้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี� (หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม และ
ณ วันที� �� ธันวาคม
อายุ นเฉพาะกิจการ
ราคาที�
วันทีค� รบ งบการเงิ
วันทีอ� อกหุ้นกู้ กําหนดไถ่
หุ้นกู้ครั�งที� จํานวน(หน่ วย) ตราไว้ (บาท) อัตราดอกเบีย�
2564
2563
ถอน หุ้นกู้ (วัน) กําหนดชําระดอกเบีย�
(ร้ อยละต่อปี )
จํานวน
ราคาที�
วันทีค� รบ
อายุ
อัตราดอกเบี
ณ วันที� 31
ย� ธันวาคม
วันทีค� รบ
อายุ
1/2562
500,000
1,000.00
จ่
า
ยดอกเบี
ย
ทุ
ก
ๆ
�
เดื
อ
น
��
ก.ย.
����
��
ก.ย.
����
500,000,000
5.75%
730
� อ� อกหุ้นกู้
วันทีอ� อกหุ้นกู้ กําหนดไถ่ ถอน หุหุ้ น้ นกูกู้ ค้ (วั
กํ(หน่
าหนดชํ
วย)าระดอกเบี
ตราไว้
ย� (บาท) 2564
(ร้ อยละต่ อปี ) วันที2563
กําหนดไถ่ ถอน หุ้นกู้ (วัน)
รั�งนที)�

1/2564
11 ก.ย. 2562
2/2564
9 ก.ย. 2564
9 พ.ย. 2564

300,000
1,000.00
5.00% � ก.ย. ���� � ก.ย. ����
730
1/2562
730
จ่ายดอกเบี
500,000� ยทุกๆ 3 เดือ1,000.00
น
11 ก.ย. 2564
5.75%
500,000
1,000.00
4.90% � พ.ย. ���� � พ.ค. ����
911
9 ก.ย. 2566
9 พ.ค. 2567

จ่ายดอกเบี�ยทุกๆ � เดือน 300,000,000
500,000,000.00
11 ก.ย. 2562
11 ก.ย. 2564
จ่ายดอกเบี�ยทุกๆ � เดือน 500,000,000

730
จ่ายดอกเบี
300,000� ยทุกๆ 3 เดือ1,000.00
น
300,000,000
730
5.00%
9รวม
ก.ย. 25649 ก.ย. 2566
800,000,000 500,000,000
จ่ายดอกเบี
500,000� ยทุกๆ 3 เดือหั1,000.00
นก ค่าใช้จา่ ยในการออกหุ
500,000,000
2564
9 พ.ค. 2567 (235,485)
911
4.90% น้ กูร้ อตัดบั9ญพ.ย.
ชี
(8,951,613)
800,000,000
500,000,000.00
สุ ทธิ
791,048,387 499,764,515

1/2564
730
2/2564
911
.
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
สุทธิ

(8,951,613)
791,048,387

รายการเคลื่อนไหวสำหรับหุนกูสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้

(235,485)
499,764,515

รายการเคลื�อนไหวสําหรับหุน้ กูส้ าํ หรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี�
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม

คม 2564 และ 2563 ดังนี�

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก รับเงินกูย้ ืมระหว่างงวด
ตัดจําหน่ ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
หัก ไถ่ถอนหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการกูย้ ืมตัดจําหน่ าย
ยอดคงเหลือปลายปี

2564
499,764,515
800,000,000
1,108,872.00
(500,000,000)
(9,825,000)
791,048,387

2563
497,370,660
2,393,855
499,764,515

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2564 ไดมมี ติอนุมตั จิ ดั หาแหลงเงินทุน
โดยการออกหุน กู Non-Rated วงเงินไมเกิน 300 ลานบาทเพือ่ ชำระหนีห้ นุ กูท กี่ ำลังจะครบกำหนดไถถอนหุน กูใ นวันที่ 13 กันยายน 2564
หุนกูระยะยาวดังกลาวเปนชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู
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32. สิ นทรั พย์ และหนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยน
แปลงมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

อื�นๆ
รวม

164

10,949,534
5,767,742

32,419
1,962,741

1,032,278

10,981,953
8,762,761

413,017
4,332,433
21,462,726

(413,017)
800,397
2,382,540

1,032,278

5,132,830
24,877,544

กําหนดช

จ่ายดอกเบ
จ่ายดอกเบ
จ่ายดอกเบ
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 4/2564 ได้มีมติอนุมตั ิจดั หา
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
แหล่งเงินทุน โดยการออกหุน้ กู้ Non-Rated วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทเพื�อชําระหนี�หุน้ กูท้ ี�กาํ ลังจะครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้ นวันที�
2564
2563
2564
2563
13 กันยายน 2564
26,091,339
46,697,845
นของกํ
าไรหรื อขาดทุนจํากัด (มหาชน) | รายงานประจํ
บริษัท อิส่นวเทอร
เน็ต
าป 2564 (แบบ48,520,732
One Report) 26,433,851
หุน้ ประเทศไทย
กูร้ ะยะยาวดังกล่าวเป็ นชนิ ดระบุชื�อผูถ้ ือ ประเภทไม่
ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่ม56-1
ีหลักประกั
น และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
33,984,659
8,406,889
33,984,659
8,406,889
ส่ วนของต้นทุนของสิ นทรัพย์
รายจ่หนีายทางการเงิ
ที�บนั าทึกเป็ นอุปกรณ์ที�อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
27.
�สินตามสั ญนญาเช่
27. หนี้สินตามสัญญาเชา

เบีย�
เดือน
เดือน
เดือน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นทุไม่นทางการเงิ
เกิน 1 ปี นที�ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ณ วันที� 31 ธันวาคม
จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย
2564
2563
ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย
500,000,000.00
มูลค่ าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�า
300,000,000
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
500,000,000
จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย
800,000,000ดอกเบี�ยรอตั
500,000,000.00
ดจ่าย
(8,951,613)มูลค่ าปัจจุบันของจํ
(235,485)
านวนเงินขั�นตํ�า
791,048,387รวมหนี�สินตามสั
499,764,515
ญญาเช่ า -สุ ทธิ

: บาท)
(หน่(หน่
วย :วยบาท)
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
ธันธัวาคม
ธันธัวาคม
สํ าหรับปี สิณ�นสุวันดวัทีน� 31ที� 31
นวาคม
สํ าหรับปี สิณ�นสุวันดวัทีน� 31ที� 31
นวาคม
25642564
25632563
25642564
25632563
3,272,845
3,437,466
3,272,845
3,437,466
201,795,352
549,988,965
188,952,182
583,885,859
(20,283,491)
(1,921,452)
(18,904,194)
(46,456,931)
181,511,861
548,067,513
170,047,988
537,428,928
344,210,831
(18,768,833)
325,441,998
506,953,859

799,891,878
(5,661,515)
794,230,363
1,342,297,876

27.1 รายการเคลื
(หน่ ว�อยนไหว
: บาท)หนี� สินตามสัญญาเช่า ดังนี�

27.1 รายการเคลื่อนไหว หนี้สินตามสัญญาเชา ดังนี้

งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม

2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
499,764,515
497,370,660
บวก เพิ�มขึ�นจากหนี�สินตามสัญญาเช่า
800,000,000
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการทําสัญญาเช่า
1,108,872.00
2,393,855
ตัดจําหน่ายดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
(500,000,000)
หัก ปรับสัญญา/ยกเลิกสัญญา
(9,825,000) ค่าธรรมเนียมและต้
- นทุนการ
791,048,387
ทํ499,764,515
ารายการรอตัดจําหน่าย
เพิม� ขึ�นจากดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
การจ่ายชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

836,949,859
(62,747,025)
774,202,834
1,311,631,762

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
1,342,297,876
1,501,015,581
69,744,058
200,775,003
819,154
460,378
86,938,805
12,730,643
(15,678,915)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
1,311,631,762
1,464,849,541
55,818,941
200,775,003
819,154
460,378
85,209,137
10,730,105
(12,018,911)

(14,685,837)
(962,481,282)
506,953,859

(13,731,887)
(951,024,850)
476,703,346

27. หนี�สินตามสั ญญาเช่ า
27.2จาค่ยเกี
าใช้จ่ย่ายเกี
บหนี
สัญญาเช
ญาเช่าาทีที
�รับ่รรูับ้ในรายการ
ดังนี� ดังนี้
27.2 คาใช
วกั�ยบวกั
หนี
้สิน� สสัิ นญ
รูในรายการ

ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี�สินตามสัญญาเช่า
รวม

324,227,190
(17,571,832)
306,655,358
476,703,346

(1,204,016)
(20,256,888)
(351,222,825)
1,342,297,876
-

(1,204,016)
(20,256,888)
(343,722,361)
1,311,631,762
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(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนของกําไร
ส่ วนของต้ นทุน
ส่ วนของกําไร
ส่ วนของต้ นทุน
หรื อขาดทุน
ของสิ นทรัพย์
หรื อขาดทุน
ของสิ นทรัพย์
114,832,726
9,140,689
155,905,599
67,837,389
19,920,570
21,414,252
1,746,285
182,670,115
29,061,259
177,319,851
1,746,285

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
114,832,726
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี�สินตามสัญญาเช่า
67,837,389
เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์ ณ วันที� 3 สิ งหาคม 2564
รวม
182,670,115
หัก การปรับปรุ งส่ วนต่าง (Day-1 difference)

เงินประกันสั ญญาเช่ ากับทรัสต์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี�สินตามสัญญาเช่า
รวม

ส่ วนของต้ นทุน
ของสิ นทรัพย์
9,140,689
19,920,570
29,061,259

ส่ วนของต้ นทุน
ส่ วนของกําไร
(หน่ วย : บาท)
หรื อขาดทุน
ของสิ นทรัพย์
งบการเงิน
155,905,599
งบการเงินรวม
เฉพาะกิ
สวนที่ 3จการ
21,414,252
1,746,285: งบการเงิน
185,568,000
185,568,000
177,319,851
1,746,285
(169,277,115)
(169,277,115)

16,290,885

16,290,885
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนของกําไร
ส่ วนของต้ นทุน
ส่ วนของกําไร
ส่ วนของต้ นทุน
หรื อขาดทุน
ของสิ นทรัพย์
หรื อขาดทุน
ของสิ นทรัพย์
106,245,401
9,140,689
147,046,142
66,107,721
19,920,570
19,558,410
1,746,285
172,353,122
29,061,259
166,604,552
1,746,285

27.3 การชําระค่าเช่าที�ไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี� สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั และกลุ่มกิจการเลือกไม่รับรู ้หนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น (สัญญาเช่าที�มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12
บริษัทและกลุ
มกิจการเลื
กไมารซึับ� งรูสิหนนีทรั้สพินย์ตามสั
สัญบญาเช
าระยะสั
าทีใ่ นการวั
่มีระยะเวลาสั
่ายที�เกีบ�ยวกั
เดือน) และ/หรื
อ สัญอญาเช่
มีมูลค่าญตํญาเช
�า ค่าใช้าจสำหรั
สัญญาเช่
าดังกล่า้นวที(สั
�ไม่ญได้ญาเช
รวมอยู
ดมูลค่าหนีญ� สญาไม
ิ นตามเกิน 12 เดือน)
และ/หรือสัสัญญญาเช่
ญาเชา มีาดซึงั ง่ นีสิ� นทรัพยมมี ลู คาต่ำ คาใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเชาดังกลาวทีไ่ มไดรวมอยูใ นการวัดมูลคาหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
734,931
691,868
378,263
335,200
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าระยะสั� น
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสัญญาเช่า
ซึ�งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า
1,020,784
1,020,784
978,300
978,300
รวม
1,755,715
1,712,652
1,356,563
1,313,500
27.3 การชําระคาเชาที่ไมไดรับรูเปนหนี้สินตามสัญญาเชา
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28. หนี�สินทางการเงินอื�น

28. หนี้สินทางการเงินอื่น

ไม่ เกิน 1 ปี
จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย
ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย
มูลค่ าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�า
เกิน 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี
จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย
ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย
มูลค่ าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�า
รวมหนี�สินทางการเงินอื�น -สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
47,059,722
(4,614,162)
42,445,560

71,726,586
(8,082,790)
63,643,796

80,687,008
(4,734,138)
75,952,870
118,398,430

160,092,291
(10,629,610)
149,462,681
213,106,477

หนี�สนิ นอืทางการเงิ
นอื�น เกิดจากการทํ
าสัญญาขายและเช่
พิจารณาว่
ทรัพพยย์ทที�มมี่ ิใใิ ช่ชกการขายตาม
หนีส้ นิ ทางการเงิ
น่ เกิดจากการทำสั
ญญาขายและเช
ากลับาคืกลันซึบงคื่ ถูนกซึพิ� งถูจการณาว
าเปาเป็นนการโอนสิ
การโอนสินนทรั
ารขายตามมาตรฐานการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
นฉบัจบากสั
ที� 15ญเรืญาที
� อง รายได้
บลูกษค้ท
บริบษรูทั ส จึนิงยัทรั
งคงรั
ิ นทรัพนย์สิทนี�โอนเป็
นทรัพย์
รายงานทางการเงิ
นฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได
ท่ ำกัจบากสั
ลูกคญาญาที
ดังนั�ทาน้ํ กับริ
ั าจึดังงยันัง� นคงรั
พยบทรูโี่้สอนเป
ทรัพยนถสิาวรในงบการเงิ
น
ตอไป และรั
บรูห นีส้ นิ ทีเ่ กินดต่จากการทำสั
ากลัาสับญคืญาขายและเช่
นเปนหนีส้ นิ ากลั
ทางการเงิ
อืน่ � สเท
ากับจำนวนเงิ
บั จากการโอนสิ
ถาวรในงบการเงิ
อไป และรับรู้หญนีญาขายและเช
บคืนเป็ นนหนี
ิ นทางการเงิ
นอื�นเท่นากัทีบไ่ ดจํารนวนเงิ
นที�ได้รับ นทรัพย
� สินที�เกิดจากการทํ
จากการโอนสิ นทรัพย์
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สินทางการเงินอื�น มีรายละเอียดดังนี�
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ถาวรในงบการเงิ
นต่อไป
้หนี� สินงทีตั�เ� งกิเป็ดจากการทํ
าสัญญาขายและเช่
ากลับคืนเป็ นหนี� สินทางการเงินอื�นเท่ากับจํานวนเงินที�ได้รับ
นการเงินหลายแห่
ง ซึและรั
� งได้รบับรูการแต่
นตัวแทนของบริ
ษทั
สถาบั
จากการโอนสิ นทรัพย์
167
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รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สินทางการเงินอื�น มีรายละเอียดดังนี�

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
มูลคาปจจุบันของหนี้สินทางการเงินอื่น มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจ(หน่
การวย : บาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� �� ธันวาคม
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
213,106,477
81,527,793
บวก เพิ�มขึ�นจากหนี�สินทางการเงินอื�น
75,019,148
173,092,900
ตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนการทํารายการ
2,524,208
846,211
ตัดจําหน่ายดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
25,712,787
6,907,250
87
หัก ค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนการทํารายการรอตัดจําหน่าย
(1,198,344)
(3,182,310)
29. หนี�สินทางการเงิ
นภายใต้� ยสจ่ั ญาญาเช่
เพิ�มขึ�นจากดอกเบี
ยรอตัาดกับับญทรัชี สต์
(6,601,948)
(15,736,743)
(หน่
วย : บาท)
การจ่ายชําระคืนหนี�สินทางการเงินอื�น
(190,163,898)
(30,348,624)
งบการเงิ
น 87
ยอดคงเหลือปลายปี
118,398,430
213,106,477
29. หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญาเช่ ากับทรัสต์
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(หน่ วย : บาท)
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญาเช่ากับทรัสต์ ณ วันที� 3 สิ งหาคม 2564
4,089,456,401
4,089,456,401
29. หนี้สินทางการเงินภายใตสัญญาเชากับทรัสต
งบการเงิ
(หน่1,626,084
วย น: บาท)
บวก ตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนการทํารายการ
1,626,084
นรวม งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
จการจการ
ตัดจําหน่ ายดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
152,644,646
152,644,646
ทางการเงิ
ต์ ณายวันที� 3 สิ งหาคม 2564
หนี�สินปรั
4,089,456,401
4,089,456,401
บปรุ งมูนลภายใต้
ค่าตามวิสธัญีรญาเช่
าคาทุานกับตัดทรัจําสหน่
404,877
404,877
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ยค่
า
ธรรมเนี
ย
มและต้
น
ทุ
น
การทํ
า
รายการ
1,626,084
1,626,084
หับวก
ก การจ่ายชําระคืนหนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญาเช่ากับทรัสต์
(152,644,644)
(152,644,644)
จําหน่ายดอกเบี
บัญชีารายการรอตัดจําหน่ าย
152,644,646
152,644,646
ค่ตัาดธรรมเนี
ยมและต้� ยนรอตั
ทุนดการทํ
(206,899,686)
(206,899,686)
ปรับบปรุ
ปรุ งงเนื
มูล�อค่งจากส่
าตามวิวธนต่
ีราคาทุ
นตัดนจํประกั
าหน่ายนสัญญาเช่ากับทรัสต์ (Day-1 difference)
404,877
404,877
ปรั
างของเงิ
(169,681,992)
(169,681,992)
ายชํานระคื
นหนีส� สั ญิ นญาเช่
ทางการเงิ
ทรัสต์2564
หัก �สินการจ่
(152,644,644)
(152,644,644)
หนี
ทางการเงิ
ภายใต้
ากับทรันสภายใต้
ต์ ณ วัสนัญทีญาเช่
� 31 ธัานกับวาคม
3,714,905,686
3,714,905,686
ค่าธรรมเนียมและต้นทุนการทํารายการรอตัดจําหน่าย
(206,899,686)
(206,899,686)
ปรัษบทปรุ
วนต่าากังของเงิ
นสัญทญาเช่
ากัทบธิทรัการเช่
สต์ (Day-1
difference)
(169,681,992)
(169,681,992)
INET-IDC3 เฟส
1 อาคาร
บริ
ั ได้งเนื
เข้�าอทํงจากส่
าสัญญาเช่
บทรัสนต์ประกั
เพื�อการลงุ
นในสิ
าอสังหาริ
มทรัพย์ไอเน็ต ในโครงการ
หนี
ส
�
ิ
น
ทางการเงิ
น
ภายใต้
ส
ั
ญ
ญาเช่
า
กั
บ
ทรั
ส
ต์
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2564
3,714,905,686
3,714,905,686
สาธารณู ปโภคส่ วนกลางของโครงการ INET-IDC3 และอาคารควบคุมสถานี ไฟฟ้าย่อย โดยมีระยะเวลา 24 ปี 4 เดือน 29 วัน สิ� นสุ ดวันที�

31 ธันวาคม 2588 รวมถึงการทําธุรกรรมอื�น ๆ ให้เป็ นไปตามเงื�อนไขและข้อกําหนดตามที�ระบุในสัญญา ฯ ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ

บริษทั ไดประกอบงบการเงิ
เขาทำสั
สตเาพืกับอ่ การลงุ
การเชทาธิอสั
งหาริ
ไอเน็
ในโครงการ
INET-IDC3
เฟส เฟส
1 อาคารสาธารณู
ปโภค
บริ ษญทั ญาเช
ได้เข้นาาทํข้กัาอสับทีญทรั
ทรัสต์เพืท�อนในสิ
การลงุททธินในสิ
การเช่
าอสัมงทรั
หาริพมยทรั
พย์ตไอเน็
ต ในโครงการ
INET-IDC3
1 อาคาร
� 37ญาเช่
สวนกลางของโครงการ
INET-IDC3
และอาคารควบคุ
ม
สถานี
ไ
ฟฟ
า
ย
อ
ย
โดยมี
ร
ะยะเวลา
24
ป
4
เดื
อ
น
29
วั
น
สิ
น
้
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
สาธารณู
ปโภคส่จวารณาธุ
นกลางของโครงการ
ไฟฟ้าย่อย นโดยมี
ระยะเวลา
นที� 2588
จากการพิ
รกรรมที�เกี�ยวข้INET-IDC3
องตามที�กล่าและอาคารควบคุ
วไว้ในหมายเหตุมปสถานี
ระกอบงบการเงิ
ข้อ 19
และข้อ 24
37 ปีบริ4ษเดืทั อจึงนรั29
บรู ้เวังินนทีสิ�ไ� นด้สุรดับวัจาก
รวมถึงการทำธุ
กรรมอืน่ ๆรวมถึ
ใหเปงนการทํ
ไปตามเงื
อ่ นไขและข
ร่ ะบุในสัอกํญาญา
ฯ ตามทีะบุก่ ลในสั
าวไวญญา
ในหมายเหตุ
ปวไว้
ระกอบงบการเงิ
นขอที่ 37
31 สธันต์รเวาคม
รกรรมอื
�น ๆ ให้เอป็กำหนดตามที
นไปตามเงื�อนไขและข้
ทรั
ป็ นหนี2588
นอื�นาธุตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ฉบับที� 9หนดตามที
เรื� อง เครื� อ�รงมื
อทางการเงิ
นฯ ตามที
ภายใต้�กชล่ื�อาหนี
ทางการเงิน
� สินทางการเงิ
� สใิ นนหมายเหตุ
จากการพิ
จารณาธุ
รกรรมที
ย่ และวั
วของตามที
ในหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นขอ 19
อ 37 บริสษัญทั ญาเช่
จึงรับา รูทัเ � งงินีน� ทีค่าไ่ เช่ดราทีบั � จากทรัสต
ประกอบงบการเงิ
ภายใต้
สัญญาเช่
ากันบข้ทรัอทีเ่สกี� ต์37
ดมูลค่าด้ก่ วลยวิาวไว
ธีราคทุ
นตัดจําหน่าปยโดยคํ
านึ งถึงอัตราดอกเบี
ท้จริ งตลอดอายุ
� ยที�แและข
เปนหนีส้ นิ ต้ทางการเงิ
นอืน่ ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น� ยจ่ฉบั
บที่เช่9าทีเรื�ตอ่อ้ งจ่
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อ่ งมือทางการเงิ
ชงรัอื่ บหนี
ทางการเงิ
นภายใต
จากการพิ
�เกี�ยวข้
องตามที
�กล่าบวไว้
นหมายเหตุ
และข้
อ น37อตั ภายใต
บริราเติ
ษทั บจึโตตามที
รู ้เงิส้ น�รนิ ทีะบุ
�ได้แรล้ับวจาก
องจ่ายให้
ทรัสต์จถารณาธุ
ว่าเป็รนกรรมที
การชําระคื
นหนี
รู ้ดใอกเบี
าย ค่ปาระกอบงบการเงิ
ยเป็ นนค่ข้าอเช่19
าคงที
� และมี
ใน
� สินและรั
สัญญาเชาทรักับสทรั
ส
ต
และวั
ด
มู
ล
ค
า
ด
ว
ยวิ
ธ
ร
ี
าคทุ
น
ตั
ด
จำหน
า
ยโดยคำนึ
ง
ถึ
ง
อั
ต
ราดอกเบี
ย
้
ที
แ
่
ท
จ
ริ
ง
ตลอดอายุ
ส
ญ
ั
ญาเช
า
ทั
ง
้
นี
้
ค
า
เช
า
ที
ต์เป็ นา หนี�สินทางการเงินอื�น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน ภายใต้ชื�อหนี�สินทางการเงิน ต่ อ งจาย
สัญญาเช่
ใหทรัสตถภายใต้
อื วาเปสนัญการชำระคื
นหนีส้ นิ และรับรูด อกเบีย้ จาย คาเชาทีต่ อ งจายเปนคาเชาคงที่ และมีอตั ราเติบโตตามทีร่ ะบุแลวในสัญญาเชา
ญาเช่ากับทรัสต์ และวัดมูลค่าด้วยวิธีราคทุนตัดจําหน่ายโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งตลอดอายุสัญญาเช่า ทั�งนี� ค่าเช่าที�
ต้องจ่
รัสต์ถญือญาและรายได้
ว่าเป็ นการชําระคื
นหนี
� สินและรั
30. หนี
ส� ิ นายให้
ที�เกิดทจากสั
ตามสั
ญญาที
�ทํากับบลูรูก้ดค้อกเบี
า � ยจ่าย ค่าเช่าที�ตอ้ งจ่ายเป็ นค่าเช่าคงที� และมีอตั ราเติบโตตามที�ระบุแล้วใน
30. หนี้สสัิน
ที่เกิาดจากสัญญาและรายไดตามสัญญาที่ทํากับลูกคา
ญญาเช่
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30. หนี�สินที�เกิดจากสั ญญาและรายได้ตามสั ญญาที�ทํากับลูกค้ า ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
(หน่2563
วย : บาท)
2564
2563
2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี�สินที�เกิดจากสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
2564
2563
2564
2563
- หมุนเวียน
11,409,419
12,559,719
11,886,327
13,606,927
96
หนี�สินที�เกิดจากสั
ญ
ญา
- ไม่หมุนเวียน
750,794
1,344,452
750,794
1,344,452
35. กองทุนสํ ารองเลี
ย� งชีพ าจากลูกค้าตามสัญญา
รวมหนีเงิ�สนิ นรัทีบ�เล่กิวดงหน้
จากสัญญา
12,160,213
13,904,171
12,637,121
14,951,379
กลุ่มกิจการและพนั
ญญัติกองทุนสํารองเลี
โดยบริ ษทั
� ยงชีพตามพระราชบั
� ยงชีพ พ.ศ. 255213,606,927
- หมุนเวีกยงานได้
น ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี
11,409,419
12,559,719
11,886,327
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้
ยละ 2 - 15 ของเงินเดื1,344,452
อนตามอายุงานของพนั750,794
กงาน กองทุนสํารองเลี
� ยงชีพ
- ไม่หมุนเวีายกองทุ
น นเป็ นรายเดือนในอัตราร้อ750,794
1,344,452

นี�บริ หรวมหนี
ารโดยบริ
กทรัญพญา
ย์จดั การกองทุนทหารไทย จํา12,160,213
กัด (มหาชน)และจะจ่13,904,171
ายให้กบั พนักงานในกรณี
ที�ออกจากงานตามระเบี
ยบว่า
�สินษทีทั �เกิหลั
ดจากสั
12,637,121
14,951,379
ด้วยกองทุนของบริ ษทั

30. หนี�สินที�เกิดจากสั ญญาและรายได้ตามสั ญญาที�ทํากับลูกค้ า (ต่ อ)
เงินกูย้ มื กลุระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน
กลุ่่มมกิกิจจการมี
การมีรรายได้
ายได้ททีี��รรัับบรูรู้้ทท��ีีเเคยรวมอยู
คยรวมอยูใใ่่ นยอดยกมาของหนี
นยอดยกมาของหนี�� สสิิ นนทีที��เเกิกิดดจากสั
จากสัญ
ญญา
ญา และรายได้
และรายได้ททีี��คคาดว่
าดว่าาจะรั
จะรับบรูรู ้้สสาาํํ หรั
หรับบภาระที
ภาระที��ยยงงัั
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี -สุ ทธิ
37,156,851
182,057,878
24,737,280
170,232,087
ปฏิบบตตัั ิิไไม่ม่เเสร็
สร็ จจสิสิ�� นนเฉพาะสั
เฉพาะสัญ
ญญาที
ญาที��มมีอีอายุ
ายุเเกิกินนกว่
กว่าา 11 ปีปี โดยมี
โดยมีรรายละเอี
ายละเอียยดดั
ดดังงนีนี��
ปฏิ
หุ ้นกูท้ �ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี -สุ ทธิ
499,764,515
499,764,515
(หน่
วนทียย ่ ::3บาท)
บาท)
สวว
: งบการเงิน
(หน่
88
รวม
37,156,851
681,822,393
24,737,280
669,996,602
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
30. ส่หนี
�สินที�เกิดหจากสั
ตามสั ญญาที�ทํากับลูกค้ า (ต่ อ)
วนของไม่
มุนเวีญยญาและรายได้
น
สํสํ าาหรั
บ
ปี
สิ
�
น
สุ
ด
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
สํ
า
หรั
บ
ปี
สิ
�
น
สุ
ด
วั
น
ที
�
31
หรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธัธันนวาคม
วาคม
่มกิจการมีรายได้ทนี�รการเงิ
ับรู้ท�ีเนคยรวมอยู
ญญา และรายได้ที�คาดว่8,889,638
าจะรับรู ้สาํ หรับภาระที
�ยงั
� สินที�เกิดจากสั
เงินกูย้ มื กลุระยะยาวจากสถาบั
-สุ ทธิ ใ่ นยอดยกมาของหนี
62,471,732
1,058,243,032
992,024,139
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
กลุมกิจหุปฏิ
การมี
ร
ายได
ท
่
ี
ร
ั
บ
รู

ท
่
ี
เ
คยรวมอยู

ใ
นยอดยกมาของหนี
้
ส
ิ
น
ที
่
เ
กิ
ด
จากสั
ญ
ญา
และรายได
ท
่
ี
ค
าดว
า
จะรั
บ
รู

ส
ำหรั
บ
ภาระที
รายละเอียดดังนี�
� นเฉพาะสัญญาที�มีอายุเกินกว่า 1 ปี โดยมี
้นกูบ-้ ตั สุทิไทม่ี�รธิเับสร็รู ้ทจ�ีเสิคยรวมอยู
791,048,387
791,048,387
- ่ยังปฏิบัติ
่
รายได้
ใ
นยอดยกมา
่
รายได้
ท
�
ี
ร
ั
บ
รู
้
ท
�
ี
เ
คยรวมอยู
ใ
นยอดยกมา
ไมเสร็จสิ้นเฉพาะสัญญาที่มีอายุเกินกวา 1 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่
วย : บาท)
รวม� สินที�เกิดจากสัญญา
853,520,119
1,058,243,032
799,938,025
992,024,139
ของหนี
13,631,968
15,793,502
13,606,927
15,106,854
ของหนี
13,631,968
15,793,502
13,606,927
15,106,854
� สินที�เกิดจากสัญญา
งบการเงินรวม1,740,065,425
งบการเงินเฉพาะกิ1,662,020,741
จการ
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว -สุ ทธิ
890,676,970
824,675,305
ยย :: บาท)
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31(หน่
ธันวววาคม
(หน่
บาท)
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
2564 งบการเงินรวม 2563
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หรั บบปีปี สิสิ��นนสุสุ ดดวัวันนทีที�� 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
หรั บบปีปี สิสิ��นนสุสุ ดดวัวันนทีที�� 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
รายได้ที�รับรู้ท�ีเคยรวมอยูใ่ นยอดยกมา
สํสํ าาหรั
สํสํ าาหรั
ของหนี�สินที�เกิดจากสัญญา
13,631,968
15,793,502
13,606,927
15,106,854
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
รายได้
รายได้ทที�ี�คคาดว่
าดว่าาจะรั
จะรับบรูรู ้้สสาาํํ หรั
หรับบภาระที
ภาระที��ยยงงัั
(หน่ วย : บาท)
ปฏิบบตตัั ิิไไม่ม่เเสร็
สร็ จจสิสิ�� นน
ปฏิ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 11 ปีปี
602,976,824
483,796,329
601,936,139
483,669,758
ภายใน
602,976,824
483,796,329
601,936,139
483,669,758
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
เกินนกว่
กว่าา 11 ปีปี
155,394,895
144,685,851
153,383,781
143,982,750
เกิ
155,394,895
144,685,851
153,383,781
143,982,750
2564
2563
2564
2563
มากกว่าา 55 ปีปี
30,867
30,867
มากกว่
30,867
-30,867
-รายได้ที�คาดว่าจะรับรู ้สาํ หรับภาระที�ยงั
รวม
758,402,586
628,482,180
755,350,787
627,652,508
รวม
758,402,586
628,482,180
755,350,787
627,652,508
ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ� น
รายได้
าดว่
จะรับบบภาระที
หรับบ่ยภาระที
ภาระที
ปฏิ
สร็้นจจขสิสิา�� นนงต
งต้เป
เป็นรายได
รายได้
ายุ
กว่
เท่าาปนันัเ�� นนทานั้น
ภายใน
483,796,329
483,669,758
าาจะรั
รูรู ้้สสาาํํ หรั
ตตัั ิิไไม่ม่602,976,824
ข้ข้าานงต้
นนเป็
นนรายได้
าา 11าปีปี601,936,139
รายไดที่คาดวรายได้
าจะรัทท1บี�ี�คคปีาดว่
รูสำหรั
ังปฏิบ��ยยงงัั ตปฏิ
ิไมบบเสร็
จเเสิสร็
ททที่มี��มีอีอายุ
ายุเเกิกิเนนกิกว่
นกว
1เท่
เกินกว่า 1 ปี
155,394,895
144,685,851
153,383,781
143,982,750
31. ประมาณการหนี
ประมาณการหนี�ส�สิิ นนไม่
ไม่หหมุมุนนเวี
เวียยนสํ
นสํ าาหรั
หรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์ พพนันักกงาน
งาน
31.
มากกว่า 5 ปี
30,867
30,867
31. ประมาณการหนี
้สินไมลลหค่ค่มุ
นสําหรับผลประโยชน
งาน
การเปลี��ยยนแปลงมู
นแปลงมู
าปัปันจจเวี
จุบบยนนัั ของประมาณการหนี
ของประมาณการหนี
ไม่หหมุมุพ
นเวี
เวีนัยยกนสํ
นสํ
าหรั
หรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน สํสําาหรั
หรับบปีปี สิสิ�� นนสุสุ ดดวัวันนทีที��
� สสิิ นนไม่
การเปลี
า
จุ
น
า
�
รวม
758,402,586
628,482,180
755,350,787
627,652,508
ธัธันนวาคม
มีมีดดงงัั นีนี��
31ย่ นแปลงมู
วาคม 2564
2564
และ
2563
การเปลี31
ลคาปและ
จจุบ2563
นั ของประมาณการหนี
ส้ นิ ไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ ววยย :: บาท)
บาท)
และ 2563 มีดังรายได้
นี้ ที�คาดว่าจะรับรู ้สาํ หรับภาระที�ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ� นข้างต้นเป็ นรายได้ที�มีอายุเกินกว่า 1 ปี เท่านั�น
(หน่
(หน่
วย : บาท)
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
31. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที�
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี�
ประมาณการหนี�ส�สิิ นนไม่
ไม่หหมุมุนนเวี
เวียยนสํ
นสํ าาหรั
หรั บบ
ประมาณการหนี
(หน่ วย : บาท)
ผลประโยชน์
46,782,021
28,838,711
38,450,127
27,140,300
ผลประโยชน์ พพนันักกงาน
งาน ณ
ณ วัวันนต้ต้ นนปีปี
46,782,021
28,838,711
38,450,127
27,140,300
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บวก
ต้
น
ทุ
น
บริ
ก
ารปั
จ
จุ
บ
น
ั
ระหว่
า
งปี
7,196,279
12,195,821
5,578,347
8,443,748
บวก ต้นทุนบริ การปัจจุบนั ระหว่างปี
7,196,279
12,195,821
5,578,347
8,443,748
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
น
ระหว่
า
งปี
882,193
586,101
730,553
553,662
ทางการเงินระหว่างปี
882,193
586,101
730,553
553,662
2564
2563
2564
2563
บวก(หั
ก
)
ผล(กํ
า
ไร)ขาดทุ
น
จากการวั
ด
มู
ล
ค่
า
บวก(หัก) ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสํ าหรั บ
ใหม่
(8,396,968)
5,161,388
(6,171,652)
2,312,417
ใหม่ขของผลปรโยชน์
องผลปรโยชน์พพนันักกงานที
งานที��กกาาํํ หนดไว้
หนดไว้
(8,396,968)
5,161,388
(6,171,652)
2,312,417
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
46,782,021
28,838,711
38,450,127
27,140,300
ประมาณการหนี
ส
�
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นสํ
า
หรั
บ
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสํ าหรับ
บวก ต้นทุนบริ การปัจจุบนั ระหว่างปี
7,196,279
12,195,821
5,578,347
8,443,748
ผลประโยชน์
46,463,525
46,782,021
38,587,375
38,450,127
ผลประโยชน์ พพนันักกงาน
งาน ณ
ณ วัวันนปลายปี
ปลายปี
46,463,525
46,782,021
38,587,375
38,450,12789
ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี
882,193
586,101
730,553
553,662
31. ประมาณการหนี�สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
บวก(หัก) ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่า

คาใชค่าจใช้า ยเกี
ย่ วกั
นวาคม
ไดแสดงในงบกำไรขาดทุ
�ยวกับบผลประโยชน
25642564
และ และ
2563 2563
จ่ายเกี
ผลประโยชน์พพนันักกงาน สํสำหรั
าหรับบปีปสิสิ� นน้ สุสุดดวัวันนทีที� 31่ 31ธันธัวาคม
ได้แสดงในงบกํ
าไรขาดทุน ดังนี� น ดังนี้
ใหม่ของผลปรโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสํ าหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันปลายปี

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(8,396,968)

งบการเงินรวม
46,463,525

5,161,388

46,782,021

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2,732,976
2,529,444
2,816,052
8,078,472

2563
3,446,699
3,309,140
6,026,083
12,781,922

(6,171,652)

2564
2,150,612
2,529,444
1,628,844
6,308,900

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก
งบการเงินรวม

2,312,417

(หน่
บาท)
(หน่ววยย :: บาท)
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
38,587,375
38,450,127
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
3,446,699
3,309,140
2,241,571
8,997,410

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

168

2564
และต้องชําระหนี2,732,976
ญา และผู2563
ข้ อสิ นเชื�อได้2,732,976
นาํ เครื� องจั2564
กรเป็ นหลักประกั
นวงเงิ2563
นสิ นเชื�อ 2,150,612
� ท� งั หมดให้เสร็จสิ� นต้นภายใน
นขาย
ทุน3,446,699
ขาย6 ปี นับแต่วนั ที�ในสัญ2,150,612
3,446,699
3,446,699
3,446,ก
บัขาย
นทึกข้อตกลง เมื�อวันที� 26 พฤศจิกายน 25632,732,976
บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลง
โดยมีการเปลี�ยนแปลงการชํ
าระหนี� และเงื�อ3,446,699
นไขของ
ต้
น
ทุ
น
3,446,699
2,150,612
จ่ายในการขาย
2,529,444
ค่าใช้3,309,140
จ่ายในการขาย
2,529,444
2,529,444
3,309,140
3,309,140
2,529,444
3,309,
ค่สัาญใช้ญาเดิ
จ่ายในการขาย
2,529,444
3,309,140
2,529,444
3,309,140
ม ซึ� งมีการชําระเงินต้นและดอกเบี�ยเป็ นรายเดื
อน ดังนี�
จ่ายในการบริ
2,816,052
ค่าใช้6,026,083
จ| ่ายในการบริ
หาราป 2564
1,628,844
2,816,052
2,241,571
6,026,083
1,628,844
2,241,อ
จํากัด (มหาชน)
รายงานประจํ
(แบบ 56-1 One Report)
169หาร บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
ระยะเวลา
เงินต้ น 6,026,083
ดอกเบีย�
่
ค่
า
ใช้
จ
า
ยในการบริ
ห
าร
2,816,052
1,628,844
2,241,571
รวม
8,078,472
12,781,922
รวม
6,308,900
8,078,472
8,997,410
12,781,922
6,308,900
8,997,
ปลอดการชําระหนี
ชําระทุกเดือน 8,997,410
�
รวม ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
8,078,472
12,781,922
6,308,900
เมษายน
2564
อนละ
ระทุากไรขาดทุ
เดือน นเบ็ดเสร็ จอื�น เกิดขึ�นจาก
ดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกั
นภักํถึยางไรและขาดทุ
ทีมกราคม
�รับรู ้ในกํ2566
าไรขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
นเบ็ดเดืเสร็
จอื�น9.18
เกิดล้ขึา� นนบาท
จาก
กคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�รับรูชํ้ใานกํ
กําไรและขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
ปเดืระกั
นภันย12.24
ทีภั�รยับทีล้รูร่ ้ใาบั นบาท
นกํ
ไรขาดทุ
อื�น จเกิอืดน่ ขึชํ� นาเกิ
จาก
กำไรและขาดทุ
นจากการประมาณการตามหลั
คณิตศาสตร์
ตศาสตร
ปอระกั
รูใ านกำไรขาดทุ
เบ็ดจเสร็
ดขึกน้ เดืจาก
กุมภาพันธ์ 2566 ถึง ธันวาคมกกคณิ
2567
นละ
ระทุ
อน
(หน่นวเบ็ย ด:นเสร็
บาท)
(หน่ วย : บ
:
บาท)
(หน่
ว
ย
มกราคมนรวม
2568
ชําระส่ วนที
�เหลือทัน� งเฉพาะกิ
หมด จการ งบการเงินรวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31
สํ าหรั
ธันบวาคม
ปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2564
2563
2563
2564
2563 อ
2564
2563
2564
2563
ติฐานทางการเงิน
(6,422,029)
สมมติ(1,429,682)
ฐานทางการเงิน (5,297,103)
(6,422,029)
(1,396,864)
(1,429,682)
(5,297,103)
(1,396,
สมมติ
ฐ
านทางการเงิ
น
(6,422,029)
(1,429,682)
(5,297,103)
(1,396,864)
ชากรศาสตร์
(154,339)
ประชากรศาสตร์
(239,217)
(154,339)
(241,013)
(239,217)
(241,ก
ประชากรศาสตร์
(154,339)
(239,217)
(241,013)
รับปรุ งจากประสบการณ์
(1,820,600)
การปรั6,830,287
บปรุ งจากประสบการณ์(874,549)
(1,820,600)
3,950,294
6,830,287
(874,549)
3,950,
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
(1,820,600)
6,830,287
(874,549)
3,950,294
รวม
(8,396,968)
5,161,388
รวม
(6,171,652)
(8,396,968)
2,312,417
5,161,388
(6,171,652)
2,312,อ
รวม
(8,396,968)
5,161,388
(6,171,652)
2,312,417

ที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันสมมติ
ภัย ณ ฐวันานที
ประเมิ
�สําคันญสรุ
ในการประมาณการตามหลั
ปได้ดงั นี�
กคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี�
�
สมมติฐานที�สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน(หน่
สรุ ปได้
ย :ร้ปดงั ได
อนียละ)
(หน่ วย :ร้ อ
สมมติฐานทีส่ ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินวสรุ
ดงั นี้
(หน่ วย :ร้ อยละ)
การวิเค
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2564
2563
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
คิดลด
2.87 - 2.89
อั1.82
ตราคิ- ด1.90
ลด
2.89
2.871.90
- 2.89
1.82 - 1.90
2.89
1.90
อั
ต
ราคิ
ด
ลด
2.87
2.89
1.82
1.90
2.89
1.90
การขึ�นเงินเดือนในอนาคต
8.00
อัตราการขึ
8.00 � นเงินเดือนในอนาคต
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
8.00
8.00
8.00
8.00
ม
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และ
จํานวนเงิ
5 ปี ย้นอภาระผู
นหลังแสดงได้
กพันตามโครงการผลประโยชน์
ดงั นี�
สาํ หรับปี ปัจจุบนั และ 5 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี�
�
จํ
า
นวนเงิ
น
ภาระผู
ก
พั
น
ตามโครงการผลประโยชน์
ส
า
ํ
หรั
บ
ปี
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
และ
5
ปี
ย้
อ
นหลั
ง
แสดงได้
ด
ง
ั
นี
จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสำหรับปปจ จุบนั และ 5 ปยอ นหลั(หน่
งแสดงได
ดงั นี้
วย : บาท)
(หน่ วย : มบ
(หน่ วย : บาท)
ม
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยช
(หน่ วย : บาท)
ภาระผู
ก
พั
น
ตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงิน
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงิน
เฉพาะกิ
จการจการ
เฉพาะกิจกา
งบการเงิ
รวม งบการเงิ
งบการเงินรวม
งบการเงินนรวม
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
น
รวม
เฉพาะกิ
จ
การ
64
ปี 2564
46,463,525
38,587,375
46,463,525
38,587,
ปี 2564
46,463,525
38,587,375
63
ปี 2563
46,782,021
38,450,127
46,782,021
38,450,
ปี
2563
46,782,021
38,450,127
62
ปี 2562
28,838,711
27,140,300
28,838,711
27,140,
90
ปี
2562
28,838,711
27,140,300
61
ปี 2561
14,018,454
12,898,942
14,018,454
12,898,
ปี 2561 �สินไม่หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
14,018,454
12,898,942
ประมาณการหนี
31.
60
ปี 2560
13,075,114
12,138,205
13,075,114
12,138,
การวิเคราะห์
ปี 2560ความอ่อนไหว
13,075,114
12,138,205
การวิเคราะห
ความอ
อนไหว ละข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�อาจเป็ นไปได้อย่าง
การเปลี
�ยนแปลงในแต่

สมเหตุสย่ มผล
ณ วันที�รายงาน
โดยถือฐว่านที
าข้อสมมติ
�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผู
พันผลประโยชน์
นจํานวน
การเปลี
นแปลงในแต
ละขอสมมติ
เ่ กีย่ วขฐอานอื
งในการประมาณการตามหลั
กคณิตกศาสตร
ประกันภัทยี�กทีาํ อ่หนดไว้
าจเปนเป็ไปได
อยางสมเหตุสมผล
ณ วัเงินนทีดัร่ งายงาน
ต่อไปนี� โดยถือวาขอสมมติฐานอืน่ ๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนทกี่ ำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปนี้
(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึน�
ลดลง
เพิม� ขึน�
ลดลง
อัตราคิดลด
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 10)

40,942,798

53,179,189

43,580,815

50,325,654

52,470,030

41,389,624

53,419,255

41,205,023

40,033,825

55,718,398

39,587,152

57,393,585
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

อัตราคิดลด

ขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
ปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
52,470,030
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
รหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
ปลี�ยนแปลงร้อยละ 10) อัตราการหมุนเวี40,033,825
ยนพนักงาน
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 10)

40,942,798

41,389,624

52,470,030

55,718,398

53,179,189

53,419,255

41,389,624

39,587,152

40,033,825

55,718,398

43,580,815

50,325,654

53,419,255

สวนที่ 3 :
41,205,023

41,205,023

57,393,585
(หน่ วย39,587,152
: บาท)

57,393,585
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เฉพาะกิ
จการ 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 สํ าหรั บปี สิ�นงบการเงิ
สุ ดวันทีน� 31
ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31
หรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
เพิม� ขึน�
ลดลง
เพิม� ธันขึวาคม
น� 2564 สํ าลดลง

ลด
ปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) อัตราคิดลด 34,105,512
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
ขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
ปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
43,452,404
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
รหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ปลี�ยนแปลงร้อยละ 10)
33,262,601
(เปลี�ยนแปลงร้
อยละ 10)

เพิม� ขึน�

ลดลง

เพิม� ขึน�

44,045,872

35,781,582

41,406,336

34,482,819

43,975,741

33,814,113

43,975,741

33,814,113

46,381,050
33,262,601

32,346,234
46,381,050

47,594,210
32,346,234

47,594,210

34,105,512
43,452,404

44,045,872
34,482,819

35,781,582

ลดลง

41,406,336

ารครบกําหนดของการจ่
าระผลประโยชน์
ณ วันที� 31ายชํ
ธันาระผลประโยชน์
วาคม 2564 มีรณายละเอี
ยดดัธันงนีวาคม
� 2564 มีรายละเอียดดังนี�
การวิายชํ
เคราะห์
การครบกําหนดของการจ่
วันที� 31
การวิเคราะหการครบกำหนดของการจายชำระผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564(หน่
มีรายละเอี
ยดดังนี้ (หน่ วย : บาท)
วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงิ
(หน่ วยน: บาท)
งบการเงิ
นจรวม
เฉพาะกิจการ
งบการเงินนรวม
นเฉพาะกิ
การ
เฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
รวม งบการเงิ
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า � ปี ไม่เกิน � ปี
11,956,411
10,285,904
1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
11,956,411
10,285,904
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
7,284,187
5,075,577
5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
7,284,187
5,075,577
มากกว่า � ปี ไม่เกิน �� ปี
มากกว่า 10 ปี
76,924,603
39,770,818
มากกว่า �� ปี
10 ปี
76,924,603
39,770,818
91

32. สิ
พย
ภาษี
ไดรอการตั
32.นทรั
สิ นทรั
พย์แและหนี
ละหนี�ส้สิ นินภาษี
เงินเได้งิรนอการตั
ดบัญชี ดบัญชี

พย์และหนี
ได้รอการตั
สามารถวิเเคราะห
คราะห์ไได้ดดดงั งันีนี� ้
� สินเภาษี
สินทรัพสิยนแทรัละหนี
ส้ นิ ภาษี
งินไดเงินรอการตั
ดบัดญบัชีญสชีามารถวิ
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2564
345,187,566
(89,532,625)
255,654,941

2563
24,877,544
(140,607,255)
(115,729,711)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
334,936,870
(89,497,303)
245,439,567

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดขึ�นสําหรับปี มี ดังนี�

ณ วันที�
39. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
10,981,953
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8,762,761
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
อื�นๆ
5,132,830
รวม
24,877,544

งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น

2563
18,323,670
(140,601,924)
(122,278,254)

(หน่ วย : บาท)

ณ วัน100
ที�
31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
(6,247,215)
4,734,738
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564
2,209,339
(1,679,395)
9,292,705
การให้ บริ การ
322,869,859
322,869,859
ครบวงจรที�เกีย� วข้ อง
3,157,434
8,290,264
กับเทคโนโลยี
321,989,417
(1,679,395)
345,187,566
การให้ บริ การเชื� อม
สารสนเทศและ

งบการเงิน

170

ณ วันที� 31 ธันวาคม

171

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัท อินเทอร
ตประเทศไทย
จํากัดดบั(มหาชน)
หนี�สเิ นน็ภาษี
เงินได้รอการตั
ญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

|

ณ วันที� 31 ธันวาคม

2564
2563
2564
345,187,566
24,877,544
334,936,870
รายงานประจํ
าป 2564 (แบบ 56-1
One Report) (89,497,303)
(89,532,625)
(140,607,255)
255,654,941
(115,729,711)
245,439,567

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดขึ�นสําหรับปี มี ดังนี�

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปมี ดังนี้

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563

2563
18,323,670
(140,601,924)
(122,278,254)

(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
อื�นๆ
รวม
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กําไรจากการโอนจัดประเภทเงินลงทุน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
อื�นๆ
รวม
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

10,981,953
8,762,761
5,132,830
24,877,544

(6,247,215)
2,209,339
322,869,859
3,157,434
321,989,417

126,823,225
7,763,936
6,020,094
140,607,255
(115,729,711)

(10,847)
(43,560,001)
(1,483,688)
(6,020,094)
(51,074,630)

(1,679,395)
(1,679,395)

-

4,734,738
9,292,705
322,869,859
8,290,264
345,187,566
(10,847)
83,263,224
6,280,248
89,532,625
255,654,94192

32. สิ นทรั พย์ และหนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยน
แปลงมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

อื�นๆ
รวม
หนี�สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
กําไรจากการโอนจัดประเภทเงินลงทุน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
อื�นๆ
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

10,949,534
5,767,742

32,419
1,962,741

1,032,278

10,981,953
8,762,761

413,017
4,332,433
21,462,726

(413,017)
800,397
2,382,540

1,032,278

5,132,830
24,877,544

5,952
93,812,961
7,111,018
4,803,666
105,733,597
84,270,871

(5,952)
33,010,264
652,918
1,216,428
34,873,658

-

126,823,225
7,763,936
6,020,094
140,607,255
115,729,711
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)

ณ วันที�

กําไรจากการโอนจัดประเภทเงินลงทุน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
อื�นๆ
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

5,952
93,812,961
7,111,018
4,803,666
105,733,597
84,270,871

(5,952)
33,010,264
652,918
1,216,428
34,873,658

-

126,823,225
7,763,936
สว
นที่ 3 :
6,020,094
140,607,255
115,729,711
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที�
32. สิ นทรั พย์ และหนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่31อธั) นวาคม 2563
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
10,633,646
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
7,690,024
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
ณ วันที� รวม
18,323,670
31 ธันวาคม
2563
หนี�สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยน
แปลงมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่า
126,817,894
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
7,763,936
อื�นๆ
6,020,094
รวม
140,601,924
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(122,278,254)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที� 93
31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(6,284,109)
4,349,537
การเปลีย� นแปลง (1,234,330)
1,261,780
7,717,474
322,869,859
กําไร(ขาดทุน-)
ณ322,869,859
วันที�
317,847,530
(1,234,330)
กําไรหรื
อขาดทุน
เบ็ดเสร็
จอื�น
31 ธัน334,936,870
วาคม 2564

(10,847)
(43,589,992)
(1,483,688)
(6,020,094)
(51,104,621)

-

(10,847)
83,227,902
6,280,248
89,497,303
245,439,567
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย� นแปลง
กําไร(ขาดทุน)
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยน
แปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

รวม
หนี�สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี�สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
อื�นๆ
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

10,704,626
5,428,059

(70,980)
1,799,482

462,483

10,633,646
7,690,024

403,499
16,536,184

(403,499)
1,325,003

462,483

18,323,670

93,812,961
7,111,018
4,803,666
105,727,645
89,191,461

33,004,933
652,918
1,216,428
34,874,279

-

126,817,894
7,763,936
6,020,094
140,601,924
122,278,254

งบการเงิน

172

173

ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี�สินตามสัญญาเช่า
รวม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

106,245,401
66,107,721
172,353,122

9,140,689
19,920,570
29,061,259

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

147,046,142
19,558,410
166,604,552

1,746,285
1,746,285

27.3 การชําระค่าเช่าที�ไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี� สินตามสัญญาเช่า
94
บริ ษทั และกลุ่มกิจการเลือกไม่รับรู ้หนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น (สัญญาเช่าที�มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12
33.าใช
ค่ าจใช้าจย(รายได
่ าย(รายได้)ภาษีเงินได้เงินได
33. ค
ญาเช่าซึ� งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที�ไม่ได้รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าหนี� สินตาม
เดือน) และ/หรื อ สั)ญภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคํานวณขึ�นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี�ยทั�งปี ที�ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่าย
ญญาเช่
ดงั นี�
ภาษีเงินสัได
นติ บิ าคุ มีคลคำนวณขึ
น้ จากกำไรกอนภาษีเงินไดสำหรับงวดคูณดวยอัตราภาษีเฉลีย่ ทัง้ ปทปี่ ระมาณการไว คาใชจา ยภาษีเงินได
ภาษีเงินได้ สรุ ปได้ดงั นี�
สรุปไดดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับสัญญาเช่าระยะสั�น
734,931
691,868
378,263
335,200
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
352,192,531
1,227,774
349,603,623
ซึ�งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�า
1,020,784
1,020,784
978,300
978,300
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
รวม
1,755,715
1,712,652
1,356,563
1,313,500
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว� คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราว

(373,064,045)

32,491,116

(368,952,152)

33,549,276

(20,871,514)

33,718,890

(19,348,529)

33,549,276

ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ ที�แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งินได้
นทีอ�เกีงกั�ยวข้
บส่ วนประกอบแต่
วนของกําไรขาดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
ภาษีเงินไดภาษี
สวเนที
่เกีส่ย่ ววข
บสอวงกันประกอบแต
ละสลวะส่นของกำไรขาดทุ
เสร็จจอือื�น่น
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้

(1,679,395)
(1,679,395)

2563
1,032,277
1,032,277

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564
(1,234,330)
(1,234,330)

2563
462,483
462,483

รายการกระทบยอดจํ
านวนเงิ
าใช้จเ่างิยภาษี
ได้กบั ณผลคู
ณของกําไรทางบั
ตราภาษีททใี่ ี�ชใช้สสำหรั
าํ หรับบปปี สสิน�้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการกระทบยอดจำนวนเงิ
นระหว
างคนระหว่
าใชจาา งค่ยภาษี
นไดกเงิบั นผลคู
ของกำไรทางบั
ญชีญกชีบั กอับั ตอัราภาษี
2564 และวัน2563
ดงั นี้ สามารถแสดงได้ดงั นี�
ที� 31 ธันสามารถแสดงได
วาคม 2564 และ 2563
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชี
ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ขาดทุนสะสม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

142,086,079
20%

134,183,281
20%

50,409,244
20%

97,431,129
20%

28,417,216
-

26,836,656
(5,688)

10,081,849
-

19,486,225
-

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก เพิ�มขึ�นจากหนี�สินทางการเงินอื�น
33. ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
ตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนการทํารายการ
ตัดจําหน่ายดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
งบการเงินรวม
หัก ค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนการทํารายการรอตัดจําหน่าย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
เพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
2564
2563
การจ่ายชําระคืนหนี�สินทางการเงินอื�น
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามประมวลรัษฎากร
35,828,088
3,524,236
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
จากรายจ่ายที�จ่ายจริ ง
(4,399,705)
(8,752,971)
รายได้ที�ได้รับยกเว้นภาษี
(2,167,851)
(444,227)
อื�นๆ
(78,549,262)
12,560,884
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(20,871,514)
33,718,890
อัตราภาษีที�แท้ จริงถัวเฉลีย� (%)

(14.69%)

25.13%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
ส2563
วนที่ 3 : งบการเงิน
213,106,477
81,527,793
95
75,019,148
173,092,900
2,524,208
846,211
(หน่ วย : บาท)
25,712,787
6,907,250
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(1,198,344)
(3,182,310)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
(6,601,948)
(15,736,743)
2564
2563
(190,163,898)
(30,348,624)
118,398,430
213,106,477
34,879,094

1,903,215

(4,399,705)
(431,727)
(59,478,040)

(7,495,171)
(67,242)
19,722,249

(19,348,529)

33,549,276

(38.38%)

34.43%

ษทั ย่อยบางแห่ง ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
บริษัทและบริบริษัทษยทั อและบริ
ยบางแห
ง ใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
และ 2563
2564 และ2564
2563
บริ ษทั ย่อยบางแห่ งใช้อตั ราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราขั�นบันได ตามที�พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
บริษัทยอยบางแหงใชอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามอัตราขั้นบันได ตามที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที� 530) พ.ศ. 2554 สําหรับผูป้ ระกอบการซึ� งเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การลดอัตว่ราและยกเว
นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 สำหรับผูประกอบการซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
34. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้
รับส่ งเสริ มการลงทุ
ตามบัตรส่ งเสริ
34. สิทธิประโยชน
จากการส
งเสริมนการลงทุ
น มการลงทุนจํานวน 2 บัตร ได้แก่ เลขที� 58-1841-1-00-2-0 ลงวันที� 7 กรกฎาคม
บริ การด้าน Cloud Service และเลขที� 59-1041-1-00-2-0 ลงวันที� 10 สิ งหาคม 2559 ในการให้บริ การด้าน Data Center
บริษัทได2558
รับสในการให้
งเสริมการลงทุ
นตามบัตรสงเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร ไดแก เลขที่ 58-1841-1-00-2-0 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
จากคณะกรรมการส่
ง
เสริ
มการลงทุและเลขที
น ซึ� งได้รับ่ ใบอนุ
ญาตให้เปิ ดดําเนินการได้
พฤษภาคม
โดยได้บรับริสิกทารด
ธิปาระโยชน์
ในการใหบริการดาน Cloud Service
59-1041-1-00-2-0
ลงวันตที� งั ่ แต่10วนั สิทีง� 19
หาคม
25592558
ในการให
น Data Center
่
ตามพระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ส
ง
เสริ
ม
การลงทุ
น
พ.ศ.
2520
ตามมาตรา
25,
26,
28,
31,
34
และ
37
สิ
ท
ธิ
ป
ระโยชน์
ท
ี
�
ไ
ด้
ร
ั
บ
รวมถึ
ง
การได้
ร
ั
บ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหเปดดำเนินการไดตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยไดรยกเว้
ับสิทนธิประโยชน
ตามพระราชบั
มการลงทุ
ตามมาตรา 25,
26,�ได้28,
และ น37รวมกั
สิทนธิไม่
ประโยชน
ดรบั ของเงิ
รวมถึนงลงทุ
การได
ั ยกเวน
ภาษีเงิญนญั
ได้ตนสิ ิตง ิบเสริ
ุคคลสํ
าหรับกํานไรสุพ.ศ.
ทธิท2520
ี�ได้จากการประกอบกิ
จการที
รับส่ 31,
งเสริ ม34การลงทุ
เกินร้อยละทไี่ 100
น รบ
ภาษีเงินไดไม่นติ รวมค่
บิ คุ คลสำหรั
บกำไรสุ
ากการประกอบกิ
ไ่ ดรบัจากการประกอบกิ
สงเสริมการลงทุจการที
นรวมกั
กินมรอการลงทุ
ยละ 100
าที�ดินและทุ
นหมุนทเวีธิยท
นมีไี่ ดกจาํ หนด
8 ปี นับแต่วนั ทีจ�เริการที
�ได้รนับไม
ส่ งเเสริ
น ซึ� งของเงิ
บริ ษทั นเริลงทุ
� มมีรายได้
� ม น ไมรวม
คาที่ดินและทุ
นหมุจากกิ
นเวีจยการให้
นมีกบำหนด
นับService
แตวันทีและการให้
่เริ่มมีรายได
ากการประกอบกิ
รับมสการลงทุ
งเสริมนการลงทุ
ซึ่งบริกษายน
ัทเริ่มมีรายได
มีรายได้
ริ การด้า8น ปCloud
บริ กจารด้
าน Data Center ทีจ�ไการที
ด้รับส่่ไงดเสริ
เมื�อวันทีน� 2 พฤศจิ
จากกิจการให
ริการด
และการให
บริการดาน Data Center ที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
2558บและ
วันทีา� น19 Cloud
ธันวาคมService
2560 ตามลํ
าดับ
และ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ
รายได้จากการบริ การสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นรายได้ที�ได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามการส่ งเสริ ม
รายไดจการลงทุ
ากการบริ
ารสำหรั
บป สิล้า้นนบาท
สุดวันและ
ที่ 311,051.29
ธันวาคม
2564ตามลํ
และาดับ2563 เปนรายไดที่ไดรับสิทธิประโยชนตามการสงเสริมการลงทุน
น จํกานวน
1,482.02
ล้านบาท

จำนวน 1,482.02 ลานบาท และ 1,051.29 ลานบาท ตามลำดับ
35. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กลุมกิจการและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทและ
พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 - 15 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหาร
โดยบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนทหารไทย จำกัด (มหาชน) และจะจายใหกบั พนักงานในกรณีทอี่ อกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัท
สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม กิจการไดจา ยเงินสมทบเขากองทุนเปนจำนวนเงิน 11.69 ลานบาท และ 11.79
ลานบาท ตามลำดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 10.21 ลานบาท และ 10.68 ลานบาท ตามลำดับ
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36. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึน�
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
36.1 หนังสื อคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ�าประกันเป็ นจํานวนเงิน 86.22
ล้านบาท และ 81.81 ล้านบาท ตามลําดับ คํ�าประกันโดยใช้เงินฝากสถาบันการเงินที�ติดภาระคํ�าประกัน ตามที�กล่าวไว้ใน
36. ภาระผู
กพันปและหนี
้สินที่อนาจจะเกิ
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ข้อ 22 ดขึ้น
36.1 หนังสือคํ้าประกัน

บาท และเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 บริษทั ไดจดั ทำสัญญาใหใชสทิ ธิ
36.2 สั ญญาต่ างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระจากการให เหนือพื้นดินดังกลาว โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 ป เนื่องจากไม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันที�จะต้องชําระเงินค่าที�ดินตามสัญญาจะซื� อจะขาย จํานวน
ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเปนจำนวนเงิน 86.22 ลานบาท สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดตามที่กฎหมายกำหนด
ล้านบาทตามลำดั
และเมื�อบวันค้ทีำ�ประกั
9 ตุลาคม
2560เบริ
ทั ได้จดั ทํานสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื�นดินดังกล่าว โดยมีกาํ หนดระยะเวลา
และ 81.8133.84
ลานบาท
นโดยใช
งินษฝากสถาบั
ปี เนื�องจากไม่
ทธิ� ได้ตามทีป�กระกอบงบ
ฎหมายกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันใน
การเงินทีต่ 15ดิ ภาระค้
ำประกัสนามารถโอนกรรมสิ
ตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุ
การชำระเงิ
กรณ
อมค
จำนวนเงิ
าระเงินนค่คาอุาปอุปกรณ์
พร้พอรมค่
าติดาติตั�ดงเป็ตัง้ นเปจํนานวนเงิ
น น 258.34 ลาน
การเงินขอ 22 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชํ
บาท และ 56.84 ลานบาท ตามลำดับ
258.34 ล้านบาท และ 56.84 ล้านบาท ตามลําดับ
36.2 สัญญาตางๆ
ณ าวัยชํนาทีระค่
่ 31าก่ธัอนสร้วาคม
2564 และ
บริษนัท0.60
มีภาระผูกพันใน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่
างอาคารตามสั
ญญา2563
จํานวนเงิ
ณ วันที่ และ
31 ธั0.88
นวาคม
2564ตามลํ
และาดั2563
ล้านบาท
บ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะ การจายชำระคากอสรางอาคารตามสัญญา จำนวนเงิน 0.60 และ
ตองชำระเงินคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย จำนวน 33.84 ลาน 0.88 ลานบาท ตามลำดับ
36.3 สั ญญาเช่ าและบริการ
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ จํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญา
กลุม กิจการมี
าระผู
กพันตามสักญได้ญาเช
ดังกล่าภวไม่
สามารถยกเลิ
ดังนีา� ดำเนินงานและสัญญาบริการ จำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ งจายในอนาคตตามสัญญาดังกลาวไมสามารถ
ยกเลิกได ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วันที� 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ไม่เกิน 1 ปี
151.80
98.19
98.19
81.71
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
38.27
91.22
91.22
82.49
รวม
190.07
189.41
189.41
164.20
36.3 สัญญาเชาและบริการ

สัญญาเช่
าดํางเนิ
วเป็ นสัาญระยะสั
ญาเช่าน้ ระยะสั
และ
สัญาญาเช่
� งสิพนทรั
ญญาเช่าเหล
า านีก้ ลุม
อยางไรก็ตามอย่
สัญางไรก็
ญาเชตาามดำเนิ
นงานดั
กลนางานดั
วเปนงกล่
สัญาญาเช
และ� นสัญ
ญาเช
ซึง่ สิานซึทรั
ยมพมี ย์ลู มคีมาูลต่ค่ำาตํดั�างนัดังน้ นัสั� นญสัญาเช
่มกิจการรับรู ้กญารจ่
านี�กาลุยชำระตามสั
ายชําเป
ระตามสั
าเป็ นนค่างานด
ใช้จ่ายดํ
วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
กิจการรับเหล่
รูการจ
ญาเช
นคาใชญจญาเช่
ายดำเนิ
วยวิาเนิธีเนสงานด้
นตรงตลอดอายุ
สัญญาเชาสัญญาเช่า
36.4 สัญญากับทรัสต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันกับทรัสต ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 37
37. ธุรกรรมทรัสต

สาระสำคัญที่เกี่ยวของมีดังนี้
37.1 เมือ
่ วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 4/2564 ไดมมี ติอนุมตั ใิ หบริษทั ดำเนินการทีเ่ กีย่ วของ
กับการจัดตัง้ ทรัสตเพือ่ การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ไอเน็ต (“INETREIT”)
37.2

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัทและทรัสต ไปดำเนินการ
โอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ทีก่ รม
ทีด่ นิ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดทีเ่ ปน
สาระสำคัญ ดังนี้
(1) สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย
(1.1) มูลคาตามสัญญา จำนวน 2,453.18 ลานบาท (ไมรวมคา
ธรรมเนียม ภาษีธรุ กิจเฉพาะ อากรแสตมป และคาใชจา ยอืน่ ๆ)

(1.2) ทรัพยสินที่ขาย ไดแก
- อาคารและสวนควบของอาคาร และงานระบบทีเ่ กีย่ วของกับ
การใหบริการของโครงการ INET IDC เฟส1 (อาคารศูนยขอ มูล
(Data Center) และอาคารหองเครือ่ ง (Utility)) (“อาคาร
INET-IDC3 เฟส1”)
- อาคารรับรองลูกคา (Customer Center) อาคารจอดรถ
อาคารหองน้ำ อาคารถังเก็บน้ำและหองเครือ่ งปม น้ำ ปอมยาม
และทางเชือ่ มซึง่ เชือ่ มกับอาคารรับรองลูกคา (Customer
Center) ซึง่ ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ ทีเ่ ปนทีต่ งั้ ของโครงการ INET-IDC3
เฟส1 (“อาคารสาธารณูปโภคสวนกลางโครงการ INET-IDC3”)
- อาคารและสวนควบของอาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย
(Substation) ซึง่ ใชสำหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส1 และ
เฟส2 (“อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย”)

2564
(6,422,029)
(154,339)
(1,820,600)
(8,396,968)

สมมติฐานทางการเงิน
ประชากรศาสตร์
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

2563
(1,429,682)
(239,217)
6,830,287
5,161,388

2564
(5,297,103)
(874,549)
(6,171,652)

2563
(1,396,864)
(241,013)
สวนที่ 3 : งบการเงิน
3,950,294
2,312,417

ตทดงี่อั นีอกและเสนอขายครั
้งแรก
- มีฐขานที
อ ตกลงการจั
ดการทรัพยสนิ ของ INETREIT
สมมติ
�สําคัญในการประมาณการตามหลั
กคณิ ตภายในโครงการ
ศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิในทรั
นสรุ ปสได้
�
(4.3) การถือหุน และดำรงสัดสวนการถื
INET-IDC3 ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
(หน่ วอยหุ:ร้น ในบริ
อยละ)ษทั ไอเน็ต
รี
ท
แมเนจเม
น
ท
จำกั
ด
99%
เชาพืน้ ทีก่ บั เจาของทรัพยสนิ (ระหวาง INET และ INETREIT)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(4.4) สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
INET มีสทิ ธิซอื้ อาคารกลับเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการใชประโยชน
2564
2563
2564
2563
ที่ดินการปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดิน SCG (จะสิ้นผลเมื่อมี
(5)
สั
ญ
ญาเช
า
ทรั
พ
ย
ส
น
ิ
เพื
อ
่
การดำเนิ
นการ
อัตราคิสดิทลดธิในการ Step-in rights)
2.87 - 2.89
1.82 - 1.90
2.89
1.90
การใช
(5.1) ระยะเวลาการเชา
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
8.00
8.00- ประมาณ 24 ป 48.00
เดือน 29 วัน นับแต8.00
วันจดทะเบียนสิทธิ
(2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย
การเช
า
วั
น
ที
่
3
สิ
ง
หาคม
2564
จนถึ
ง
วั
น
ที
่ 31 ธันวาคม 2588
(โครงการ
INET-IDC3
เฟส 1)
จํานวนเงิ
นภาระผู
กพันตามโครงการผลประโยชน์
สาํ หรับปี ปัจจุบนั และ 5 ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี�
(5.2) มูลคาตามสัญญา
(2.1) มูลคาตามสัญญา จำนวน 1,635.45 ลานบาท
(หน่ วย : บาท)
- คาเชาอสังหาริมทรัพย จำนวน 7,001.46
ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ภาระผู
ก
พั
น
ตามโครงการผลประโยชน์
- คาเชาสังหาริมทรัพย จำนวน 4,667.64 ลานบาท (ไมรวม
(2.2) ทรัพยสินที่ขาย ไดแก
งบการเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
- เฟอรนิเจอรและอุปกรณสำหรับดำเนินงานภายในอาคาร
(5.3) คาเชาและเงิ
นประกั
า
งบการเงิ
นรวมนการเชเฉพาะกิ
จการ
ทีเ่ ปนอสังหาริมทรัพยทซี่ อื้ ขายทีเ่ กีย่ วกับการประกอบกิจการ
INET
ชำระค
า
เช
า
เป
น
รายเดื
อ
น
โดยกำหนดชำระภายในวั
น
46,463,525
38,587,375
ศูปีน2564
ยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) (ที่ไมถือเปนสวน
ที่ 5 ของทุกเดือน
ปี 2563มของอสังหาริมทรัพยที่ซื้อขาย)
46,782,021
38,450,127
ควบคุ
- INET ตกลงวางเงินประกันการเชาเพือ่ เปนประกันการปฏิบตั ิ
- ตูปี Rack
2562 พรอมอุปกรณการเชือ่ มตออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของทีใ่ ชใน
ตามสัญญาฉบับนี28,838,711
เ้ ทากับจำนวนคาเชา27,140,300
รวม 6 เดือนในวันจด
โครงการ
INET-IDC3
เฟส1
ซึ
ง
่
รวมอุ
ป
กรณ
เ
ทคโนโลยี
ข
น
้
ั
สู
ง
ปี 2561
14,018,454
12,898,942
ทะเบียนสิทธิการเชาและตลอดระยะเวลาการเชา โดยรูปแบบ
(Core
Nerwork)
และหน
ว
ยประมวลผลข
อ
มู
ล
และหน
ว
ย
ของเงินประกันเช13,075,114
าจะตองเปนเงินสดไม
นอยกวากึ่งหนึ่ง
ปี 2560
12,138,205
จัดเก็บขอมูล จำนวน 492 Rack พรอมซอฟตแวรทเี่ กีย่ วของ
จำนวนทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีอตั ราคาเชามีการปรับขึน้ INET
กับอุปกรณตาง ๆ
จะตองนำเงินประกันการเชามาวางเพิม่ เติมแกทรัสตใหครบ
- เฟอรนิเจอรและอุปกรณสำหรับดำเนินงานภายในอาคาร
ตามจำนวนทีร่ ะบุไวภายใน 15 วันนับแตวนั ทีม่ กี ารปรับอัตรา
ควบคุมสถานีไฟฟายอย
คาเชา และในกรณีที่ INET ผิดนัดการชำระคาเชาและ/หรือ
(3) สัญญาแบงเชาทีด่ นิ (อาคารควบคุมสถานีไฟฟายอย)
เงินคางชำระอยางใดๆ ที่ INET มีหนาทีต่ อ งชำระใหแกทรัสต
ตามทีก่ ำหนดในสัญญา ทรัสตมสี ทิ ธิหกั เงิ(หน่
นประกั
นการเชา
วย : บาท)
(3.1) ระยะเวลาการเชา
ตามจำนวนที
- ประมาณ 24 ป 4 เดือน 29 วัน นับแตวันจดทะเบียนสิทธิ
งบการเงิ
นรวม ่ INET ผิดนัดชำระได ทั้งนี้ INET จะตองนำ
เงินประกันการเชามาวางเพิม่ เติมแกทรัสตใหครบตามจำนวนที่
การเชา วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2588
ณ วันทีระบุ
� 31 ธัไวนใวาคม
2564
นเอกสารภายใน
15 วัน สำหรับกรณีเงินประกันการ
(3.2) มูลคาตามสัญญา
� อทวงถาม
ไม่ เยกินน 1 ปี
1 ปีาเป
ถึงน5เงิปีนสด และภายใน
มากกว่า 30
5 ปี วัน สำหรับกรณี
รวม หนังสือค้ำ
เช
- จำนวน 0.53 ลานบาท (ไมรวมคาเมืธรรมเนี
ยมการจดทะเบี
ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย นับแตวนั ทีผ่ ดิ ชำระเงิน
รายการที
�ไม่ใช่ ตราสารอนุ
พันธ์ าธรรมเนียมและคาใชจา ยอืน่ ๆ
และอากรแสตมป
ตลอดจนค
ซึ่งหาก INET ไมนำเงินประกันการเชามาวางเพิ่มเติมตาม
ทีเจ้่เกีาหนี
่ยวข� กอารค้
ง) าและ
กำหนดระยะเวลาดังกลาวทรัสตมสี ทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนีท้ นั ที
(3.3) เจ้ทรัาหนี
พย� หสินมุนทีเวี่เชยานอืได�นแก
1,031,267,019
1,031,267,019
(5.4) หนาที-่อื่น ไดแก
- สิทธิการแบงเชาทีด่ นิ เพือ่ ใหเปนทีต่ งั้ อาคาร Substation1
นกูย้ ืมระยะยาว
37,156,851 - INET
853,520,119
890,676,970
จะไมลดทุนจดทะเบียนอย-างไรก็ดีการลดทุ
นจดทะเบียน
จัเงิงหวั
ดสระบุรี
หนี� สินตามสัญญาเช่า
181,511,861
- วนของหุ
506,953,859
ไม325,441,998
รวมถึงการลดทุนจดทะเบียนในส
น ทีย่ งั ไมไดออก
(4) สัญญาตกลงกระทำการ (โครงการ INET-IDC3 เฟส 1)
และเสนอขาย
และการลดมู
ล
ค
า
หุ
น

ที
ต
่
ราไว
โ
ดยเพิ
ม่ จำนวนหุน
หนี� สินทางการเงินอื�น
42,445,560
75,952,870
118,398,430
(4.1) การประกอบกิจการของผูใหสัญญา
ซึ่งไมทำใหทุนจดทะเบียนของ INET เปลี่ยนแปลง
หนี� สินทางการเงินภายใต้
(4.2) การดำรงสัดสวนการถือหนวยทรัสตในทรัสต
- INET ตองดำรงไวซงึ่ อัตราสวนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ตอสวน
สัญญาเช่
บทรับสตัต์้งแตวันที่สัญญานี้มีผ-ลใชบังคับ INET 3,714,905,686
- ภายใน
8 ปแากัรกนั
ของผูถ อื หุ-น ไมเกิน 3,714,905,686
3.75 เทา ณ สิน้ ไตรมาสใดๆ
เมือ่ ไมเปน
1,292,381,291
1,254,914,987
3,714,905,686
จะถือรวม
หนวยทรัสตเปนจำนวนไมนอยกวา-รอยละ 25
ของ
ไปตามขอตกลง INET
จะไมสามารถจา6,262,201,964
ยเงินปนผลใหแก
จำนวนหนวยทรัสตในทรัสตทอี่ อก และเสนอขายครัง้ แรก
ผูถ อื หุน และไมสามารถกอหนีส้ นิ เพิม่ เติ(หน่
มไดวเยวน: แต
หนีส้ นิ
บาท)
- ในชวง 9 ป ถึง 16 ป ของวันที่สัญญานี้มีผลใชบังคับ INET
ดังนกลเฉพาะกิ
าวจะเป
นหนี้ดอยสิทธิกวาหนี้ INET มีตอทรัสต
งบการเงิ
จการ
จะถือหนวยทรัสตเปนจำนวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
- INET จะไมใหกยู มื เงิน หรือกระทำการใดๆ ใหตนมีฐานะเปน
ณ วันทีเจ� 31าหนี
ธัน้ ซึวาคม
จำนวนหนวยทรัสตในทรัสตทอี่ อก และเสนอขายครัง้ แรก
ง่ รวมถึ2564
งการค้ำประกัน หรือยอมรับผิดชดใชคา เสียหาย
เมื� อINET
ทวงถาม
ไม่ เสกิตน 1 ปี
1 ปีอถึกงอ5หนีปี เ้ พือ่ ประโยชน
มากกว่ขาองบุ
5 ปีคคลอืน่ หรือยอมรั
รวม บโอนหนี้
- ในชวง 17 ป ถึง 31 ธันวาคม 2588
จะถือหนวยทรั
หรื
เปน�ไจำนวนไม
นอ ยกวพาันรธ์อยละ 15 ของจำนวนหนวยทรัสต
จากบุคคลอื่น ยกเวน
รายการที
ม่ใช่ ตราสารอนุ
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น

-

1,035,913,153

-

-

1,035,913,153

176

177

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
บริษัท อินเทอรเน็(เปลี
ตประเทศไทย
กัด (มหาชน)
�ยนแปลงร้จํอายละ
1)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 10)

34,105,512
|

44,045,872

รายงานประจํ
าป 2564 (แบบ 34,482,819
56-1 One Report)
43,452,404

33,262,601

1) การใหกยู มื แกบริษทั ยอย รวม และรวมคา

46,381,050

35,781,582

41,406,336

43,975,741

33,814,113

32,346,234

47,594,210

ทรัพยสนิ ทีเ่ ชาอยางเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ คุม ครองถึง

การวิเ2)
คราะห์
าหนดของการจ่
าระผลประโยชน์
ณ อ่ วันไข
นที� 31 ธันวาคม 2564
มีรายละเอี
นี� ดแกทรัพยสินที่เชาโดยวงเงินเอา
บัญชีกลารครบกํ
กู หนีข้ อง
INET ทีก่ อ ขึาน้ ยชํตามธุ
รกิจปกติ บนเงื
ความเสี
่ยงภัยยดดั
อันงจะเกิ
วย : บาท)
และขอกำหนดทัว่ ไป และเปนไปตามทางการคาปกติ โดยการ
ประกันภัยพิจารณาตามมูลคาตนทุ(หน่
นทดแทน
ไมรวมตนทุน
ใหกยู มื ดังกลาวตองไมกระทบตอความสามารถในการชำระ
คาทีด่ นิ และรากฐาน ทัง้ นีต้ อ งระบุชงบการเงิ
อื่ ทรัสตนเปนผูเ อาประกัน
คาเชาของ INET
รวมและเปงบการเงิ
นผูรับประโยชน
บ INETจการ
ในกรมธรรม
นรวม รวมกัเฉพาะกิ
- INET จะไมกอ หลักประกันหรือภาระผูกพันบนลูกหนีร้ วมถึง
- ประกันภัยความเสีย่ งธุรกิจหยุดชะงัก โดยวงเงินเอาประกันภัย
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
10,285,904
สัญญาจัดหาประโยชนจากผูเ ชาหรือลูกคาของ INET ยกเวน
จะตองครอบคลุ11,956,411
มผลรวมของคาเชาคงที
่ที่ตองชำระใหแก
มากกว่
า 5 อปี หลั
ไม่กเกิประกั
น 10 ปีนบนบัญชีลูกหนี้ของ INET ใหแก
7,284,187
5,075,577
กรณี
การก
ทรัสตสำหรับระยะเวลา
12 เดือนภายในสั
ญญา โดยตองระบุ
76,924,603
เจมากกว่
าหนีเ้ งิาน10กูเ ปีพือ่ นำเงินนัน้ มาใชในการดำเนินธุรกิจปกติ ทัง้ นี้
ชือ่ ทรัสตเปนผูเ อาประกั
นรวมและเปน39,770,818
ผูร บั ประโยชนรว มกับ

เปนจำนวนทัง้ หมดไมเกินรอยละ 10 ของรายไดรวมทัง้ หมด
ของINETโดยพิจารณาตามขอมูลทีป่ รากฏในงบการเงินลาสุด
(5.5) การซอมแซมทรัพยสินที่เชา
- INET ตกลงจะจัดหาทดแทนและหรือซอมบำรุงรักษาเพือ่ ให
ทรัพยสนิ ทีเ่ ชาอยูใ นสภาพทีด่ ี และเสียคาใชจา ยเองทัง้ หมด
(5.6) การประกันภัย
- ประกันภัยความเสี่ยงทรัพยสิน โดยทำเปนการประกันภัย

INET ในกรมธรรมประกันภัยความเสีย่ งภัยธุรกิจหยุดชะงัก
สำหรับของคาเชาที่ทรัสตมีสิทธิไดรับตามสัญญาฉบับนี้
- ประกันความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ซึง่ มีจำนวนเงิน
เอาประกันปละไมตำ่ กวา 50 ลานบาท โดยวงเงินเอาประกันภัย
พิจารณาจากโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก
ซึ่งตองระบุชื่อทรัสตเปนผูเอาประกันรวมกับ INET ใน
กรมธรรมประกันภัย

38. สํารองตามกฏหมาย

เพือ่ ใหเปนไปตามขอกำหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษทั ไดจดั สรรเงินจำนวนอยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ไวเปนทุนสำรองตามกฏหมาย จนกวาทุนสำรองนีเ้ ทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฏหมายนีจ้ ะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได
39. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ผูม อี ำนาจในการตัดสินใจดานการดำเนินงานของบริษทั ไดแก กรรมการผูจ ดั การซึง่ มีหนาทีใ่ นการสอบทานรายงานของบริษ100
ทั อยางสม่ำเสมอ
เพือ่ ประเมินผลการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรใหแตละสวนดำเนินงานอยางเหมาะสม เกณฑการประเมินผลทีบ่ ริษทั เลือกใช ไดแก กำไร
39. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
ขาดทุนแยกตามสวนงานซึง่ ใชมาตรฐานในการวัดผลเดียวกับการจัดทำงบการเงิน
(หน่ วย : บาท)
กลุม กิจการดำเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ
งบการเงินรวม
1) การใหบริการเชือ่ มตออินเทอรเน็ต และ
บปี สิ�นสุ ดนวังานของบริ
นที� 31 ธันวาคม
2) การใหบริการครบวงจรทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสสํ าวหรันงานดำเนิ
ษทั 2564
และบริษทั ยอย
การให้
บ
ริ
ก
าร
มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงิน�เกีรวม
ครบวงจรที
ย� วข้ อง
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����

รายได้จากการให้บริ การและการขาย
ต้นทุนในการให้บริ การและต้นทุนขาย
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้อื�น
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

การให้
ารเชื� อ� อมม
การให้บริการเชื
ต่
อ
อิ
น
เทอร์
ต่ ออินเทอร์ เเน็น็ตต
330,786,112
(213,336,686)
117,449,426

กับเทคโนโลยี
การให้
บริการครบวงจร
สารสนเทศและ
ทีเ� กีย� วข้องกับเทคโนโลยี
การสื� อสาร � อสาร
สารสนเทศและการสื
1,535,066,903
(990,023,688)
545,043,215

รวม

รวม
1,865,853,015
(1,203,360,374)
662,492,641
2,112,999
34,814,238
20,953,902
720,373,780
(121,607,233)
(229,144,141)
(350,751,374)
369,622,406
300,820
105,984,406
(9,282)

รายได้จากการให้บริ การและการขาย
330,786,112
1,535,066,903
1,865,853,015
หนี�สินตามสัญญาเช่า
126,823,225
(43,560,001)
83,263,224
ต้นทุนในการให้บริ การและต้นทุนขาย
(213,336,686)
(990,023,688) (1,203,360,374)
สิ นทรัพย์ที�ปรับอายุการใช้งาน
7,763,936
(1,483,688)
6,280,248
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
117,449,426
545,043,215
662,492,641
อื�นๆ
6,020,094
(6,020,094)
สวนที่ 3 :
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
2,112,999
รวม
140,607,255
(51,074,630)
89,532,625
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
34,814,238
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(115,729,711)
255,654,941
รายได้อื�น
20,953,902
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
720,373,780
(หน่
วย : บาท)
งบการเงิ
น
รวม
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
(121,607,233)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(229,144,141)
การให้
บ
ริ
ก
ารครบวงจร
รวมค่ าใช้ จ่าย
(350,751,374)
การให้ บริการเชื� อม
ทีเ� กีย� วข้องกับเทคโนโลยี
รวม
ต่
อ
อิ
น
เทอร์
เ
น็
ต
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
369,622,406
สารสนเทศและการสื� อสาร
รายได้ทางการเงิน
300,820
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
105,984,406
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(9,282)
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
475,898,350
ต้นทุนทางการเงิน
(333,812,271)
101
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
142,086,079
39. การเสนอข้
ทางการเงิ
ค่าใช้อจมู่าลยภาษี
เงินได้นจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
20,871,514
(หน่
วย : บาท)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี
162,957,593
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การให้ บริการ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ครบวงจรที�เกีย� วข้ อง
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����
กับเทคโนโลยี
การให้ บริการครบวงจร
การให้
บ
ริ
ก
ารเชื
�
อ
ม
การให้ บริการเชื� อม ทีเ� กีสารสนเทศและ
ย� วข้องกับเทคโนโลยี
รวม
ต่ออินเทอร์ เน็ต
ต่ ออินเทอร์ เน็ต สารสนเทศและการสื
การสื� อสาร � อสาร
รวม
รายได้จากการให้บริ การและการขาย
267,278,335
1,567,692,340
1,834,970,675
ต้นทุนในการให้บริ การและต้นทุนขาย
(189,641,969)
(1,112,324,578) (1,301,966,547)
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
77,636,366
455,367,762
533,004,128
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
(1,909,939)
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
50,860,244
รายได้อื�น
11,283,471
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
593,237,904
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
(167,694,729)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(155,657,252)
รวมค่ าใช้ จ่าย
(323,351,981)
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
269,885,923
รายได้ทางการเงิน
220,917
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
40,987,112
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
174,018
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
311,267,970
ต้นทุนทางการเงิน
(177,084,689)
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
134,183,281
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(33,718,890)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรั บปี
100,464,391

กลุ่มกิจการใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้จดั สรรต้นทุนและสิ นทรัพย์และหนี� สินระหว่างธุรกิจทั�งสองส่ วนงานเนื�องจากส่ วนงานทางธุรกิจ
ทั�งสองส่ วนงานใช้สินทรัพย์และหนี� สินที�ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกัน
กลุ่มกิจการมีลูกค้ารายใหญ่สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 1 ราย และจํานวน 1 ราย ตามลําดับ
จากรายได้ให้บริ การด้านโทรคมนาคมซึ� งรวมทั�งการให้บริ การเชื�อมต่ออินเทอร์ เน็ต จํานวนเงินรวม 26.18 ล้านบาท
และ 20.19 ล้านบาท ตามลําดับ

งบการเงิน

178

10,633,646
(6,284,109)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
7,690,024
1,261,780
หนี�สินทางการเงินภายใต้สัญญากับทรัสต์
322,869,859
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รวม
18,323,670
317,847,530
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

179

(1,234,330)
(1,234,330)

4,349,537
7,717,474
322,869,859
334,936,870

กลุมกิจการใชเกณฑในการกำหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7
บริษทั และบริษทั ยอยไมไดจดั สรรตนทุนและสินทรัพยและหนีส้ นิ ระหวางธุรกิจทัง้ สองสวนงานเนือ่ งจากสวนงานทางธุรกิจทัง้ สองสวนงาน
ใชสินทรัพยและหนี้สินที่กอใหเกิดรายไดรวมกัน
102 บจากรายได
กลุม กิจการมีลกู คารายใหญสำหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 1 ราย และจำนวน 1 ราย ตามลำดั
การเสนอข้
อมูลทางการเงิง่ นรวมทั
จําแนกตามส่
(ต่ อ) อ่ มตออินเทอรเน็ต จำนวนเงินรวม 26.18 ลานบาท และ 20.19 ลานบาท ตามลำดับ
ใหบ39.
ริการด
านโทรคมนาคมซึ
ง้ การใหวนงาน
บริการเชื
รายงานแสดงข้
อมูลการคํานวณรายได้
�ตอ้ งจัดสรรให้
แก่กนองทุ
วิจยั และพั
ฒนากิ
จการกระจายเสียยงกิ
จการ
รายงานแสดงข
อมูลการคำนวณรายได
ทตี่ อ งจัดทีสรรให
แกกองทุ
วิจยั นและพั
ฒนากิ
จการกระจายเสี
งกิจจการโทรทั
การโทรทัศน์ศแนละกิ
และกิ
จการโทรคมนาคม
่
โทรคมนาคมของกลุ
ม
กิ
จ
การ
มี
ด
ง
ั
นี
�
ของกลุมกิจการ มีดังนี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
รายได้จากใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที�หนึ�ง
รายได้ที�ไม่เกี�ยวข้องกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รวมรายได้จากการให้ บริ การ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

330,786,112

387,273,190

355,422,094

388,541,257

1,533,599,310
1,864,385,422

1,446,969,345
1,834,242,535

1,488,451,903
1,843,873,997

1,381,886,808
1,770,428,065

40. เครื� องมือทางการเงิน
40.1 ความเสี� ยงจากการให้ สินเชื� อ
40. เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี� ยงนี�
40.1 ความเสี
่ยงจากการให
เชื่อ
40.3ดัความเสี
่ยน ยหายที�
โดยการกํ
าหนดให้มสีนินโยบายและวิ
ธีการในการควบคุมสิ นเชื�อที�เหมาะสม
งนั�น กลุ่มกิ่ยจงจากอั
การจึงไม่ตคราแลกเปลี
าดว่าจะได้รับความเสี
สาระสํย่ าคังดญาจากการให้
เชื�อของกลุ
จการไม่
ีการกระจุ
ตัวเนื�อย่ งจากบริ
มีฐานของลูกย่ ค้นสิ
าทีน
� ทรัพยและหนี้
กลุม กิจการมีเป็คนวามเสี
นการใหสสิ นนิ เชืเชื�ออ่ นอกจากนี
ทีเ่ กีย่ วกับ� การให้
ลูกหนีสก้ ิ นารค
า ่มกิกลุ
ม กิจมการไม
มคี กวามเสี
งจากอัษตทั ราแลกเปลี
สินเชื�อคืออย
มูลค่าางไรก็
ตามบัตญามเนื
ชีของอ่ งจาก ณ วันทีใ่ นงบ
อยูจ่ าํ หนวนมากราย
านวนเงิน่ยสูงนี
งสุ้ ดโดยการ
ที�กลุ่มกิจการอาจต้
และลูกหนี้หมุหลากหลายและมี
นเวียนอื่น ฝายบริ
ารควบคุมจํความเสี
สินทีอเ่ งสูปนญเงิเสีนยจากการให้
ตราตางประเทศ
กำหนดใหมีนลูโยบายและวิ
ธีการในการควบคุ
นเชื่อทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิ
่เหมาะสม แสดงฐานะการเงิ
น สินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศ
กหนี�การค้าและลู
กหนี� หมุนเวียนอื�นมทีสิ�แสดงอยู
น
ดังนั้น กลุ
การจึหงารจั
ไมดคการทุ
าดวานจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระ มียอดคงเหลืออยู ฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวาความเสี่ยงจาก
40.2มกิจการบริ
สำคัญจากการใหสินวัตเชืถุ่อประสงค์
นอกจากนี
้ การให
เชื่อนของกลุ
จการ
อัตราแลกเปลี
่ยนอยูอใผูนระดั
ต่ำ นประโยชน์ต่อผูท้ ี�มี
ในการบริ
หารจัสดินการทุ
ของบริ มษทกิั เพื
�อสร้างผลตอบแทนที
�เหมาะสมต่
ถ้ ือหุ น้ บและเป็
ไมมกี ารกระจุกส่ตัวนได้
วเนือ่เสีงจากบริ
ษทั มีฐานของลู
าทีห่ ลากหลายและ
ยอื�น ตลอดจนเพื
�อดํารงไว้กซ�คึงโครงสร้
างของทุนที�เหมาะสมเพื�อให้มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนแผนการ
มีอยูจ ำนวนมากราย
จำนวนเงิ
น
สู
ง
สุ
ด
ที
ก
่
ลุ
ม

กิ
จ
การอาจต
งสูญนเสีการสร้
ย างมู40.4
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ หารเงินลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันอจะเป็
ลค่า และเสริ
มความมัน� คงทางการเงินให้กบั กลุ่มกิจการ
จากการให
ส
ิ
น
เชื
่
อ
คื
อ
มู
ล
ค
า
ตามบั
ญ
ชี
ข
องลู
ก
หนี
้
ก
ารค
า
และลู
ก
หนี
้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ คือ ความเสีย่ งทีก่ ารเปลีย่ นแปลงของ
40.3 ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลีย� น
หมุนเวียนอื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
อั
ต
อการดำเนิ
นงานและ
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนสิ นทรัพย์และหนีราดอกเบี
ตราต่างประเทศ ซึ� งอาจก่งผลกระทบต
อให้เกิดความเสี
� ยง
� สินที�เป็ นเงิย้ นในตลาดในอนาคตจะส
นสดของบริ
ษทั บริษทั มีความเสีนย่ สิงจากอั
ย้ ทีส่ ำคัญ
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตกระแสเงิ
ามเนื�องจาก
ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิ
นทรัพตย์แราดอกเบี
ละ
40.2 การบริหารจัดการทุน
อันเกี่ยววเนื
บเงิน� ยฝากธนาคาร
ลูก�ยหนี
หนี�สินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศมียอดคงเหลือที�อยู่ ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้
เห็น่อว่างกั
ความเสี
งจากอัตราแลกเปลี
นอยู้ตใ่ ามสั
นระดัญบญาเช
ตํ�า า สินทรัพย
วัตถุประสงคการบริ
ในการบริ
หารจัดการทุนของบริษทั เพือ่ สรางผลตอบแทน ทางการเงินอืน่ เงินกูย มื ระยะสัน้ เงินกูย มื ระยะยาว หุน กู หนีส้ นิ ตาม
หารความเสี� ยง
ที่เหมาะสมตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น สัญญาเชา และหนี้สินทางการเงินอื่น ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง
40.4 ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบีย�
ตลอดจนเพือ่ ดำรงไวซงึ่ โครงสรางของทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหมคี วาม เกี่ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย คือ ความเสี� ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะส่ งผลกระทบต่อการ
สอดคลองและสามารถสนั
บสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาส
ดํ
า
เนิ
น
งานและกระแสเงิ
ษทั บริ ษทั มมีความมั
ความเสีน
ในการลงทุนตางๆ อันจะเปนการสรนาสดของบริ
งมูลคา และเสริ
่ � ยงจากอั
คง ตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี�ตาม
ทรัพย์ทางการเงินอื�น เงินกูย้ มื ระยะสั�น เงินกูย้ มื ระยะยาว หุ น้ กู้ หนี� สินตามสัญญาเช่า และหนี� สินทางการเงินอื�น
ทางการเงินใหสักญับญาเช่
กลุมา กิสิจนการ
ดังนั�น บริ ษทั จึงมีความเสี� ยงเกี�ยวกับความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในอนาคต

-

-

890.68

เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี� สินตามสัญญาเช่า
หนี� สินทางการเงินอื�น
หนี� สินทางการเงิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่ากับทรัสต์

-

-

-

-

-

1,740.07

42.62
-

168.32
-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็ นหลักประกัน
เงินประกันสัญญาเช่ากับทรัสต์
หนีส� ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบีย� ปรับขึน� ลง
ตามอัตราตลาด
2564
2563

-

1,342.30
213.1

506.95
118.40
3,714.91

-

1,254.10

26.26
-

0.14
1.80

-

1,104.54

2.08
16.29

0.14
1.80

มีอตั ราดอกเบีย� คงที�
2564
2563

งบการเงินรวม

-

-

1,031.27
-

-

3,714.91

506.95
118.40

1,031.27
890.68

533.07
-

1,104.54

2.08
16.29

168.63
1,070.60
18.42

2564

รวม

10.11

-

533.07
1,740.07
1,342.30
213.10

0.313, 0.475
10.11

0.05 - 0.40
0.50

อัตราดอกเบีย�
ร้ อยละต่ อปี

(หน่ วย : %)

ดูหมายเหตุ
ข้อที� 24
ดูหมายเหตุ
ข้อที� 26
1.94 - 9.12
3.32 - 6.50

1,254.10

26.26
-

42.89
1,027.56
16.30

2563

(หน่ วย : ล้ านบาท)

-

-

-

-

0.13
1,027.56
14.50

0.17
1,070.60
16.62

ไม่ มีอตั ราดอกเบีย�
2564
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในสวนที่เปนสาระสำคัญ ดังนี้

สวนที่ 3 : งบการเงิน

180

181

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุน
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่ าย

รวม
(หน่ ววยย :: บาท)
(หน่
บาท)
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
168,634,801
168,634,801
158,690,037
158,690,037
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
สินทรัพยทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินบางสวนจัดอยูใ นประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั ราดอกเบีย้ ใกลเคียงกับอัตราตลาดและเงินกูย มื
นนทีที�� 1,070,601,038
31
31
วาคม
ารค้าและลูม
มุนเวียนอื�น ย
- ณ
- ณ
1,113,135,822
ณหวัวัารของกลุ
31 ธัธันนวาคม
วาคม
2564
ณ วัวันนทีที�� 1,113,135,822
31นธัธันนทรั
วาคม
2564
สกุลูลกเงิหนีน� กบาทที
่ กอี หนีตั � หราดอกเบี
้ ขึน้ ลงตามอัตราตลาด ฝายบริ
ม กิ2564
จการ1,070,601,038
จึงประมาณมูลคายุตธิ รรมของสิ
พย2564
ทางการเงิ
นและ
มูมูลลค่ค่าา16,620,168
ยุยุตตธธิิ รรม
ราคาทุ
นน
มูมูลลค่ค่าา16,428,968
ยุยุตตธธิิ รรม
ราคาทุ
นน
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
หมุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
1,795,748
18,415,916
1,795,748
18,224,716
รรม
ราคาทุ
รรม
ราคาทุ
หนี้สินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาตามบั
ญชีที่แนสดงในงบแสดงฐานะการเงิ
น
ผ่ผ่าานกํ
ตัตัดดจํจําาหน่
รวม
ผ่ผ่าานกํ
ตัตัดดจํจําาหน่
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุน
หน่ าายย
รวม
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนน
หน่ าายย
รวม
(หน่
วย : บาท)
มูทรัลพพทีคย์ย์�ไททม่าางการเงิ
ตามบั
ญ
ชี
แ
ละมู
ล
ค
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรมของสิ
น
ทรั
พ
ย
ท
างการเงิ
น
และหนี
ส
้
น
ิ
ทางการเงิ
น
มี
ด
ง
ั
ต
อ
ไปนี
้
สิสินนทรั
น
ใช่เงินสดที
2,081,474
2,081,474
2,081,474
2,081,474
างการเงิ
น �เป็ นหลักประกัน
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
เงิเงินนสดและรายการเที
ยยบเท่
-168,634,801
168,634,801
-158,690,037
158,690,037
รวมสินทรัพย์ทางการเงิ
16,620,168
1,243,113,061
1,259,733,229
16,428,968
1,275,703,081
1,292,132,049
สดและรายการเที
บเท่าาเงิเงินนนสด
สด
168,634,801
168,634,801
158,690,037
158,690,037
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2564
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2564
ลู
ก
หนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
1,070,601,038
1,070,601,038
1,113,135,822
1,113,135,822
�
�
ลู
ก
หนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
1,070,601,038
1,070,601,038
1,113,135,822
1,113,135,822
�
�
หนีส� ินทางการเงิน
มูลค่า16,620,168
ยุตธิ รรมราคาทุ
น
มูลค่า16,428,968
ยุตธิ รรมราคาทุ
น
สิเงิสิ นนทรั
นนหมุ
นอื
1,795,748
18,415,916
1,795,748
18,224,716
ทรั
างการเงิ
หมุนนนกูย้เวี
เวีืมยยระยะสั
นอื��นน � นจากสถาบันการเงิน
16,620,168
1,795,748
18,415,916
16,428,968
1,795,748
18,224,716
เบิกพพเกิย์ย์ทนทางการเงิ
บัญชีและเงิ
1,104,539,076
1,104,539,076
1,104,539,076
1,104,539,076
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
สิเจ้
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
สิ นาหนี
ทรั�พการค้
ย์ทางการเงิ
ไม่� หมุนเวียนนอื�น
าและเจ้นาหนี
1,031,267,019
1,031,267,019
1,035,913,153
1,035,913,153
สินทรัเงินพทีทีกูย์�ไ�ไย้ทม่ม่ืมางการเงิ
น �เ�เป็ป็ นหลั
ใใระยะยาว
ช่ช่เเงิงินนสดที
-2,081,474
2,081,474
-2,081,474
2,081,474
สดที
นหลักกประกั
ประกันน
2,081,474
2,081,474
2,081,474
2,081,474
890,676,970
890,676,970
824,675,305
824,675,305
เงิหนีน� สสดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
168,634,801
168,634,801
158,690,037
158,690,037
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
16,620,168
1,243,113,061
1,259,733,229
16,428,968
1,275,703,081
1,292,132,049
รวมสิ
นทรั
พย์ทาางการเงิน
16,620,168
1,243,113,061
1,259,733,229
16,428,968
1,275,703,081
1,292,132,049
ิ นตามสั
ญญาเช่
506,953,859
506,953,859
476,703,346
476,703,346
หนี
ารค้านนและลู
-1,070,601,038
1,070,601,038
-1,113,135,822
1,113,135,822
หนีสส�� ลูหนี
ทางการเงิ
นอืก�นหนี�หมุนเวียนอื�น
118,398,430
118,398,430
118,398,430
118,398,430
� สิน� กทางการเงิ
หนี
ิินนกทางการเงิ
สิเงิเงินนนทรั
นหมุนนนกูกูยย้้เวีืมืมยระยะสั
นอื�น �� นนจากสถาบั
16,620,168
1,795,748
18,415,916
16,428,968
1,795,748
เบิ
บับัญ
-1,104,539,076
1,104,539,076
-1,104,539,076
1,104,539,076
(หน่18,224,716
วย : บาท)
เบิกกพเกิ
เกิย์ทนนางการเงิ
ญชีชีแและเงิ
ละเงิ
ระยะสั
จากสถาบันนการเงิ
การเงินน
1,104,539,076
1,104,539,076
1,104,539,076
1,104,539,076
สิเจ้นาาหนี
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
น
เจ้
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
นอื
�
น
1,031,267,019
1,031,267,019
1,035,913,153
1,035,913,153
�
�
งบการเงิ
นรวม
นเฉพาะกิจการ 1,035,913,153
หนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
1,031,267,019
1,031,267,019
- งบการเงิ
1,035,913,153
ช่เงินสดที�เป็ นหลักประกัน
2,081,474
2,081,474
เงิเงินนทีกูกู�ไยย้้ ม่ืมืมใระยะยาว
-- ณ วันที� 31890,676,970
890,676,970
-- ณ วันที� 31824,675,305
824,675,305
ธั2,081,474
นวาคม 2564
ธั2,081,474
นวาคม 2564
ระยะยาว
890,676,970
890,676,970
824,675,305
824,675,305
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
16,620,168
1,243,113,061
1,259,733,229
16,428,968
1,275,703,081
1,292,132,049
หนี
506,953,859
506,953,859
476,703,346
476,703,346
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
หนี�� สสิิ นนตามสั
ตามสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าา
506,953,859
506,953,859
476,703,346
476,703,346

40.5
มูลคายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน

หนีส� หนี
ินทางการเงิ
น นนอือื��นน
�� สสิิ นนทางการเงิ
หนี
ทางการเงิ
เงิ
น
เบิ
ก
เกิ
น
บั
หนีส� ินทางการเงินญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี
ารค้าและเจ้
าหนี�หสมุญ
เวียนอื
�น สต์
หนี
นภายใต้
ั นญากั
บทรั
� สิน� กทางการเงิ
เงินกูรวมหนี
ย้ ืมระยะยาว
ส� ินทางการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินทางการเงินอื�น
หนี
หนีสส�� ิินนทางการเงิ
ทางการเงินน
หนี
ัั ญากั
หนี�� สสิิ นนทางการเงิ
ทางการเงินนภายใต้
ภายใต้สสญ
ญ
ญากับบทรั
ทรัสสต์ต์
รวมหนี
ส
�
ิ
น
ทางการเงิ
น
รวมหนีส� ินทางการเงิน

ผ่านกําไรขาดทุ--น
ตัด118,398,430
จําหน่ าย
118,398,430
1,104,539,076
-1,031,267,019
งบการเงิ
นนรวม
3,714,905,686
งบการเงิ
รวม
-- ณ
890,676,970
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
7,366,741,040
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
2564
506,953,859
มูมูลลค่ค่าายุยุตตธธิิ รรม
ราคาทุ
นน
รรม
ราคาทุ
ผ่ผ่าานกํ
ตัตัดด118,398,430
จํจําาหน่
าายย
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุ-นน
หน่
งบการเงิ
นรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิ
นรวม
3,714,905,686
3,714,905,686
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
7,366,741,040
7,366,741,040
ผ่านกําไรขาดทุ-น
ตัดจําหน่
าย 2564
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุน
ผ่านกําไรขาดทุ-น
ตั
ด
จําหน่
าย
งบการเงิ
นนรวม
42,885,074
งบการเงิ
รวม

รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุน
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่ าย

118,398,430
รวม
118,398,430
1,104,539,076
1,031,267,019
3,714,905,686
890,676,970
7,366,741,040
506,953,859
118,398,430
รวม
รวม
3,714,905,686
3,714,905,686
7,366,741,040
7,366,741,040
รวม

ผ่านกําไรขาดทุ--น
ตัด118,398,430
จําหน่ าย
118,398,430
1,104,539,076
-- งบการเงิ
1,035,913,153
นนเฉพาะกิ
3,714,905,686
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ
-- ณ
824,675,305
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2564
7,275,134,996
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
476,703,346
มูมูลลค่ค่าายุยุตตธธิิ รรม
ราคาทุ
นน
รรมราคาทุ
118,398,430
ผ่ผ่าานกํ
าาหน่
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนน งบการเงิตัตัดดนจํจํเฉพาะกิ
หน่ าายยจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
นเฉพาะกิ
3,714,905,686
3,714,905,686
มูลค่ายุตธิ รรม-- งบการเงิ
ราคาทุ
น จการ
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
7,275,134,996
7,275,134,996
ผ่านกําไรขาดทุ-น
ตัดจําหน่ าย 2564
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุน
ผ่านกําไรขาดทุ-น งบการเงิ
ตั
ด
จํเฉพาะกิ
าหน่ ายจจการ
งบการเงินน32,756,999
เฉพาะกิ
การ

118,398,430
รวม
118,398,430
1,104,539,076
(หน่
(หน่ ววยย :: บาท)
บาท)
1,035,913,153
3,714,905,686
824,675,305
7,275,134,996
476,703,346
(หน่
วย : บาท)
118,398,430
รวม
รวม
(หน่ วย : บาท)
3,714,905,686
3,714,905,686
7,275,134,996
7,275,134,996
รวม

(หน่
สินทรัพย์ทางการเงิน
(หน่ ววยย :: บาท)
บาท)
รวม
รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
42,885,074
32,756,999
หนีส� ลูินกทางการเงิ
31
31
หนี�การค้านและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
- ณ
- ณ
ณ วัวันนทีที�� 1,027,564,483
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563 1,027,564,483
ณ วัวันนทีที�� 1,049,083,798
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563 1,049,083,798
หนี
ส
ิ
น
ทางการเงิ
น
ภายใต้
ส
ญ
ั
ญากั
บ
ทรั
ส
ต์
3,714,905,686
3,714,905,686
3,714,905,686
3,714,905,686
�
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ราคาทุ
น
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ราคาทุ
น
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
2,280,859
2,280,859
มูลค่ายุตธิ รรมราคาทุน มูลค่ายุตธิ รรมราคาทุ
น
รวมหนี
ส
�
ิ
น
ทางการเงิ
น
7,366,741,040
7,366,741,040
7,275,134,996
7,275,134,996
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
16,300,800
16,135,200
ผ่านกํา14,505,094
ไรขาดทุน
ตัดจํ1,795,706
าหน่ าย
รวม
ผ่านกํา14,339,494
ไรขาดทุน
ตัดจํ1,795,706
าหน่ าย
รวม
(หน่ วย : บาท)
สิสินนทรั
ย์ย์ททพางการเงิ
นน นไม่หมุนเวียน
ย์ทางการเงิ
ทรัสิ นพพทรั
างการเงิ
งบการเงิ
นรวม
เฉพาะกิจการ
เงิเงินนทีสดและรายการเที
ยยบเท่
เงิเงินนสด
-42,885,074
42,885,074
-- งบการเงิน32,756,999
32,756,999
�ไม่ใช่เงินสดที�เป็ นหลั
26,263,215
26,263,215
26,263,215
26,263,215
สดและรายการเที
บเท่กาาประกั
สดน
42,885,074
42,885,074
32,756,999
32,756,999
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2563
ณ
วั
น
ที
�
31
ธั
น
วาคม
2563
ลูลูกกหนี
ก
ารค้
า
และลู
ก
หนี
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
1,027,564,483
1,027,564,483
1,049,083,798
1,049,083,798
�
�
พย์ทกางการเงิ
14,505,094
1,098,508,478
1,113,013,572
14,339,494
1,112,180,577
1,126,520,071
หนีรวมสิ
และลู
หนี�หมุนนเวียนอื�น
1,027,564,483
1,027,564,483
1,049,083,798
1,049,083,798
� การค้นาทรั
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุน -มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
ลูลูกกหนี
-2,280,859
หนี�� ตตามสั
ามสัญ
ญญาเช่
ญาเช่าาการเงิ
การเงินนทีที�ถ�ถึึงงกํกําาหนดชํ
หนดชําาระภายในหนึ
ระภายในหนึ�� งงปีปี
2,280,859
2,280,859
(หน่2,280,859
วย : บาท)
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
สิสิ นนทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
หมุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
14,505,094
1,795,706
16,300,800
14,339,494
1,795,706
16,135,200
ทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
14,505,094 งบการเงิ
1,795,706
16,300,800
14,339,494 งบการเงินเฉพาะกิ
1,795,706
16,135,200
นรวม
จการ
สินทรัสิสิ นนพทรั
ย์ทพพางการเงิ
น นนไม่
ย์ย์ททางการเงิ
ทรั
างการเงิ
ไม่หหมุมุนนเวี
เวียยนน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เงินทีทีสดและรายการเที
ยบเท่กกาประกั
เงินสดนน
42,885,074
42,885,074
32,756,999
32,756,999
�ไ�ไม่ม่ใใช่ช่เเงิงินนสดที
26,263,215
26,263,215
26,263,215
26,263,215
สดที�เ�เป็ป็ นหลั
นหลั
ประกั
26,263,215
26,263,215
26,263,215
26,263,215
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุ
น
ลูกหนีรวมสิ
และลู
หนี�หมุนนนเวียนอื�น
1,027,564,483
1,027,564,483
1,049,083,798
1,049,083,798
� การค้นนาทรั
พพย์ย์ททกางการเงิ
14,505,094
1,098,508,478
1,113,013,572
14,339,494
1,112,180,577
1,126,520,071
รวมสิ
ทรั
างการเงิ
14,505,094
1,098,508,478
1,113,013,572
14,339,494
1,112,180,577
1,126,520,071
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่ าย
รวม
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่ าย
รวม
หนี�ตามสันญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
2,280,859
(หน่
ววยย :: บาท)
หนีส� ลูินกทางการเงิ
(หน่2,280,859
บาท)
สิเงินนทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
หมุ
น
เวี
ย
นอื
�
น
14,505,094
1,795,706
16,300,800
14,339,494
1,795,706
16,135,200
งบการเงิ
นนรวม
นนเฉพาะกิ
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
1,254,095,677
1,254,095,677
- งบการเงิ
1,254,095,677
งบการเงิ
รวม
งบการเงิ
เฉพาะกิจจการ
การ 1,254,095,677
สิเจ้นาหนี
ทรั�พการค้
ย์ทางการเงิ
ไม่� หหมุมุนนเวี
ธัธันนวาคม
ธัธันนวาคม
าและเจ้นาหนี
เวียยนนอื�น
- ณ
533,068,522
- ณ
520,729,766
ณ วัวันนทีที�� 31
31533,068,522
วาคม 2563
2563
ณ วัวันนทีที�� 31
31520,729,766
วาคม 2563
2563
ที
ไ
�
ม่
ใ
ช่
เ
งิ
น
สดที
เ
�
ป็
นหลั
ก
ประกั
น
26,263,215
26,263,215
26,263,215
26,263,215
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ราคาทุ
น
มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ราคาทุ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
1,740,065,425
1,740,065,425
1,662,020,741
1,662,020,741
มูลค่ายุตธิ รรมราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรมราคาทุนน
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
ท
างการเงิ
น
14,505,094
1,098,508,478
1,113,013,572
14,339,494
1,112,180,577
1,126,520,071
ผ่ผ่าานกํ
ตัตัดดจํจําาหน่
รวม
ผ่ผ่าานกํ
ตัตัดดจํจําาหน่
รวม
หนี�สินตามสัญญาเช่า
1,342,297,876
1,342,297,876
1,311,631,762
1,311,631,762
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุ-นน
หน่ าายย
รวม
นกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุ-นน
หน่ าายย
รวม
(หน่
วย : บาท)
หนี
ส
�
ิ
น
ทางการเงิ
น
213,106,477
213,106,477
213,106,477
213,106,477
หนีส� หนี
ินทางการเงิ
น นอื�น
� สินทางการเงิ
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
้
เงิเงินนเบิ
ก
เกิ
น
บั
ญ
ชี
แ
ละเงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะสั
น
จากสถาบั
น
การเงิ
น
1,254,095,677
1,254,095,677
1,254,095,677
1,254,095,677
�
5,082,633,977
5,082,633,977
4,961,584,423
4,961,584,423
เบิรวมหนี
กเกินบัส� ญินชีทางการเงิ
และเงินกูนย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
1,254,095,677
1,254,095,677
1,254,095,677
1,254,095,677
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
เจ้
-- ณ วันที� 31533,068,522
533,068,522
-- ณ วันที� 31520,729,766
520,729,766
เจ้าาหนี
หนี�� กการค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี�� หหมุมุนนเวี
เวียยนอื
นอื��นน
533,068,522
533,068,522
520,729,766
520,729,766
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุน
มูลค่ายุตธิ รรม-ราคาทุน
ระยะยาว
1,740,065,425
1,740,065,425
1,662,020,741
1,662,020,741
ระยะยาว
1,740,065,425
1,740,065,425
1,662,020,741
1,662,020,741
กลุเงิเงิมนนกิกูกูจยย้้ ืมืมการมี
การประมาณมูลคายุติธรรมของเครืผ่า่อนกํงมื
อทางการเงิ
นดตามหลั
กเกณฑ
ดรวมังนี้
า
ไรขาดทุ
น
ตั
จํ
า
หน่
า
ย
ผ่
า
นกํ
า
ไรขาดทุ
น
ตั
ด
จํ
า
หน่
า
ย
รวม
หนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
1,342,297,876
1,342,297,876
1,311,631,762
1,311,631,762
�
หนี�สินตามสัญญาเช่า
1,342,297,876
1,342,297,876
1,311,631,762
1,311,631,762
-หนีสมู� หนีินลทางการเงิ
ค� สินาทางการเงิ
ยุตนิธรรมของหลั
ก
ทรั
พ
ย
ใ
นความต
อ
งการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื
อ
้
หลั
ง
สุ
ด
ณ
สิ
น
้
วั
น
ทำการสุ
ด
ท
า
ยของงวด
-213,106,477
213,106,477
-213,106,477
213,106,477
หนี�สินทางการเงินนอือื��นน
213,106,477
213,106,477
213,106,477
213,106,477
- มูเงิลนเบิครวมหนี
ากเกิยุนตบัิธสส�� ญิินนรรมของ
วยลงทุ
นคำนวณจากมู
ลคาสินทรั-- พยสุท5,082,633,977
ธิของหนวยลงทุ1,254,095,677
น5,082,633,977
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ชีทางการเงิ
และเงินกูนนย้ ืมหน
ระยะสั
นการเงิน
1,254,095,677
1,254,095,677
1,254,095,677
� นจากสถาบั
-4,961,584,423
4,961,584,423
รวมหนี
ทางการเงิ
5,082,633,977
5,082,633,977
4,961,584,423
4,961,584,423
- มูเจ้ลาหนี
คา� กยุารค้
ตธิ ารรมของตราสารหนี
 กู ) คำนวณโดยใชอตั ราผลตอบแทนที
ป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี
ไ้- ทย ณ สิน้ 520,729,766
วันทำการสุดทา520,729,766
ยของงวด
และเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น ้ (หุน
533,068,522
533,068,522
เงินกูย้ ืมระยะยาว
1,740,065,425
1,740,065,425
1,662,020,741
1,662,020,741
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับของมูลคายุติธรรม
หนี�สินตามสัญญาเช่า
1,342,297,876
1,342,297,876
1,311,631,762
1,311,631,762
หนี�สินทางการเงินอื�น
213,106,477
213,106,477
213,106,477
213,106,477
รวมหนีส� ินทางการเงิน
5,082,633,977
5,082,633,977
4,961,584,423
4,961,584,423

หุน้ กู้

- หน่ วยลงทุน
หนิส� นทีเ� ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว� ดั มูลค่ าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
- ตราสารทุน

หุน้ กู้

- หน่ วยลงทุน
หนิส� นทีเ� ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว� ดั มูลค่ าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
- ตราสารทุน

0.82
503.06

-

949.83

-

13.69
-

1.38

15.24
-

ระดับ 1

-

-

-

-

งบการเงินรวม
ลําดับชั�นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3

กลุมกิจการมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

13.52
-

503.06

-

949.83

13.69
0.82

15.05
-

ระดับ 1

15.24
1.38

รวม

503.06

0.82

949.83

1.38

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลําดับชั�นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ระดับ 2
ระดับ 3

503.06

13.52
0.82

949.83

15.05
1.38

รวม

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สวนที่ 3 : งบการเงิน
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รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

40.6 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมกิจการมีหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปเมื่อเทียบกับมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน
ดังกลาวที่แสดงอยูในงบการเงิน กลุมกิจการไดประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิม
กลุมกิจการมีความสามารถในการเขาถึงแหลงของเงินทุนที่หลากหลายอยางเพียงพอ
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไมใชตราสารอนุพันธของกลุมกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบันสามารถแสดงไดดังนี้
(หน่ วย : บาท)

เมื� อทวงถาม
รายการที�ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี� สินตามสัญญาเช่า
หนี� สินทางการเงินอื�น
หนี� สินทางการเงินภายใต้
สัญญาเช่ากับทรัสต์
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ไม่ เกิน 1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

-

1,031,267,019
37,156,851
181,511,861
42,445,560

853,520,119
325,441,998
75,952,870

-

1,292,381,291

1,254,914,987

3,714,905,686
3,714,905,686

รวม

1,031,267,019
890,676,970
506,953,859
118,398,430
3,714,905,686
6,262,201,964
(หน่ วย : บาท)

เมื� อทวงถาม
รายการที�ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี� สินตามสัญญาเช่า
หนี� สินทางการเงินอื�น
หนี� สินทางการเงินภายใต้
สัญญาเช่ากับทรัสต์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ไม่ เกิน 1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

-

1,035,913,153
24,737,280
170,047,988
42,445,560

799,938,025
306,655,358
75,952,870

-

1,273,143,981

1,182,546,253

3,714,905,686
3,714,905,686

รวม

1,035,913,153
824,675,305
476,703,346
118,398,430
3,714,905,686
6,170,595,920
(หน่ วย : บาท)

เมื� อทวงถาม
รายการที�ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

-

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

533,068,522
681,822,393

1,058,243,032

-

รวม

533,068,522
1,740,065,425

หนี� สินทางการเงินอื�น
หนี� สินทางการเงินภายใต้
สัญญาเช่ากับทรัสต์
รวม

-

42,445,560

75,952,870

-

1,273,143,981

1,182,546,253

3,714,905,686
3,714,905,686

118,398,430
3,714,905,686
6,170,595,920

สวนที่ 3 : งบการเงิน

(หน่ วย : บาท)

เมื� อทวงถาม
รายการที�ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี� สินตามสัญญาเช่า
หนี� สินทางการเงินอื�น
รวม

-

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

533,068,522
681,822,393
548,067,513
63,643,796
1,826,602,224

1,058,243,032
794,230,363
149,462,681
2,001,936,076

-

รวม

533,068,522
1,740,065,425
1,342,297,876
213,106,477
3,828,538,300
(หน่ วย : บาท)

เมื� อทวงถาม
รายการที�ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี� การค้าและ
เจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี� สินตามสัญญาเช่า
หนี� สินทางการเงินอื�น
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

520,729,766
669,996,602
537,428,928
63,643,796
1,791,799,092

992,024,139
774,202,834
149,462,681
1,915,689,654

-

รวม

520,729,766
1,662,020,741
1,311,631,762
213,106,477
3,707,488,746

41. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565
มีอนุมตั อิ อกและเสนอขายหุน กูเ พิม่ เติมอีก 1,500 ลานบาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 2,500 ลานบาท โดยใหนำเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน
ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติตอไป
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของผูจ ดั การกองทรัสต ครัง้ ที่ 2/2565 ไดมมี ติใหอนุมตั จิ า ยประโยชนตอบแทนจากผลการดำเนินงาน
สำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ใหกับผูถือหุนหนวยทรัสตในอัตราหนวยละ 0.2271 บาท
42. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565
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1. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

-

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

0.08

ชวงเวลา

ตำแหนง

• ประธานกรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการ

2546 - 2561

2548 - ปจจุบัน
2559 - 2561
2558 - 2560
2553 - 2559

2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน

2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน

2564 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน

องคกรอ่ืน

• บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
• บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย

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

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• บจก. อินโนสเปซ
• สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
• สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียรแหงชาติ
• คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
• กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
• กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• ประธานคณะกรรมการ
• มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
• บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
• สมาชิกกลุมที่ปรึกษา
• มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
• กรรมการ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• บจก. เทรดสยาม
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ • มหาวิทยาลัยมหิดล
ตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย
• มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
• กรรมการ
• สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• บจก. ที-เน็ต
• ประธานกรรมการ
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
• ผูอำนวยการ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
• มหาวิทยาลัยขอนแกน
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
• กรรมการ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
• ประธานคณะกรรมการ
• กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2563 - ปจจุบัน • กรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2559 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการเทคโนโลยี

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2561 - 2562
2559 - 2560
2553 - 2560
2552 - 2560
2551 - 2560
2544 - 2560

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

|

-

• หลักสูตร Role of the Chairman Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา
อิมพิเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศสหราชอาณาจักร

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอ่ืนในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
14 สิงหาคม 2562

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

เอกสารแนบ 1 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

54

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
24 เมษายน 2562

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

4. นายชวลิต จินดาวณิค

58

• ปริญญาโท Master of Business Administration
Eastern Michigan University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

-

• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ รุนที่ 61
• การบริหารความตอเนี่องทางธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• การเงินสำหรับผูบริหาร
• ทักษะการบริหารสำหรับผูนำรุนใหม (EYP)
• ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
• Quantum Technology กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยครูอบุ ลราชธานี

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
18 พฤษภาคม 2563

• กรรมการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายทินกร นาทองลาย

-

-

-

-

ชวงเวลา

ไมมี

2556 - 2559
2546 - 2559
• ผูอำนวยการ
• รองผูอำนวยการ

2559 - ปจจุบัน • ผูอำนวยการ

องคกรอื่น

-

ไมมี

• บมจ. เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป
• บมจ. เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป
• บมจ. เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป

2562 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ
2562 - ปจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ. ทีโอที
• บมจ. ทีโอที

• บมจ. ทีโอที

• บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
• บมจ. ทีโอที

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
• ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

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

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

2562 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ
2562 - ปจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปจจุบัน • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริหารโครงขาย
2562 - 2563 • ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนักโครงขาย
บอรดแบรนดและโทรศัพทประจำที่
2559 - 2562 • ผูจัดการฝายธุรกิจอินเทอรเน็ตเกตเวยและเคเบิ้ลใตน้ำ
ระหวางประเทศ
2558 - 2559 • ผูจัดการฝายพัฒนาดานไอที
2554 - 2557 • ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑมัลติมีเดีย

องคกรอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปจจุบัน • กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหนง

• กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2560 - 2562

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• ประธานกรรมการ บริษัท นาสทดา โฮลดิ้ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
• กรรมการ บริษัท สกุลฎซี อินโนเวชั่น จำกัด

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

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

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดํารงตําแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
11 สิงหาคม 2560

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

เอกสารแนบ

186

อายุ
(ป)

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
1 ตุลาคม 2564

• กรรมการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายมรกต เธียรมนตรี

56

• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการโทรคมนาคมสมัยใหม

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.ม.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

ชวงเวลา

2561 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2562 - 2563
2555 - 2561
2550 - 2561
2553 - 2559
2552 - 2559
2552 - 2559

องคกรอื่น

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
• ประธานสายการเงินและงบประมาณ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการ

-

-

ไมมี

2564 - ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานโครงสรางพื้นฐาน
2561 - 2563 • รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานพัฒนาองคกร
2559 - 2561 • รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจขายและบริการลูกคาองคกร

องคกรอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปจจุบัน • กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหนง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• บมจ. ทีโอที

• บมจ. ทีโอที

• บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ. เคเคพี แคปปตอล
• บมจ. เคเคพี แคปปตอล
• บมจ. หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร
• บมจ. หลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร
• บจก. ลีมซู นี แอนด คาร ทราน สปอรต
• บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
• บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
• บจก. หลักทรัพย เคเคเทรด
• บจก. หลักทรัพย เคเคเทรด
• บจก. สำนักกฎหมายเอราวัณ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

|

ป 2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร

• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) รุน ที่ 10 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program
(SFLP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program Update
(DCPU) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certiﬁcation Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

187
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อายุ
(ป)

55

-

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุนที่25)
• Price-Babson Symposium for
Entrepreneurship Educators (SEE 40)
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุน ที่ 23/2016 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Company Reporting Program (CRP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certiﬁcation Program (DCP) 312/2021
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก Ph.D. in Management of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาโท M.B.A in Management of Technology
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
27 เมษายน 2564

• กรรมการอิสระ

6. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล

-

• หลักสูตร Financial Statement for Director (FCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูบ ริการระดับสูง ผูน ำหนวยธุรกิจ
และคณะกรรมการศูนยปอ งกันและปราบปรามการทุจริต
เพือ่ นำสูอ งคกรโปรงใส บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
• หลักสูตร ผูนำสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล-DIGITAL CEO
ประเทศเกาหลี
• หลักสูตร Enterprise Risk Management
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 62

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

-

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

2561

2560

2562 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2561

2564 - ปจจุบัน

2564 - ปจจุบัน

• บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• บมจ. มัดแมน และบริษัทยอย
• บมจ. มัดแมน และบริษัทยอย

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ. ทีโอที

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

• ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
• ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
ขนาดกลางและขนาดยอม
• ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนกองทุนรวมลงทุน • ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
• กรรมการ
• บจก. BGIC
• ที่ปรึกษา
• บจก. เบเคอร ทิลลี่ (ประเทศไทย)
• กรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหา
• คณะกรรมการสำนักงานสงเสริม
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการในคณะอนุกรรมการประเมิน
• สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ
• กรรมการอิสระ
• ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

2564 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ

องคกรอื่น

2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหนง

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานขายและบริการภาครัฐ และภาคเอกชน

2564 - ปจจุบัน • กรรมการ

2558 - 2559

ชวงเวลา

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ

188

73

อายุ
(ป)

67

-

• หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

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

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
26 กุมภาพันธ 2552

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ

8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

0.012

-

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

-

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

ชวงเวลา

ตำแหนง

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2563 - ปจจุบัน • Advisor to Executive Ofﬁcer
2545 - 2562 • Chief Information Ofﬁcer

องคกรอื่น

2551 - 2557
2546 - 2557

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ
2554 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2552 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปจจุบัน • ศาสตราจารยกิตติคุณ
คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี
2548 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 - 2561 • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

องคกรอื่น

2559 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

• บมจ. ซีพี ออลล
• บจก. ไทยสมารทคารด

• บมจ. เอแคป แอดไวเซอรี่
• กลุม บริษทั ACAP Advisory Group

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

• บมจ. แพน ราชเทวี กรุป
• บมจ. สหยูเนี่ยน

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• บมจ. เจาพระยามหานคร

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

|

-

• หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

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

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
27 เมษายน 2549

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ศ.กิตติคุณ
ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

189
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

62

9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

74

-

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

ประวัติการอบรม

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

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด)

• รองประธานกรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

10. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

-

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต (“LL.M.”)
โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปล, ฟลลาเดเฟย
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
12 พฤษภาคม 2557

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

-

-

-

0.003

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

ชวงเวลา

• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

ไมมี

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

• บจก. เอสซีแอล นิชิมูระ
• บจก. เอสซีแอล นิชมิ รู ะ ซี แอนด พี
• บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จีพี
• บจก. โทนามิ (ไทยแลนด)
• บจก. ฮานนา อินสทรูเมนทส
(ประเทศไทย)
• บจก. เซเบอร ทราเวล เนทเวิรค
(ไทยแลนด)

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
2563 - ปจจุบัน • กรรมการ
2559 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ

องคกรอื่น

2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• บจก. ไอเน็ต รีท แมนเนจเมนท
• บจก. ไทย ดอท คอม

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

2562 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
และกำกับดูแลกิจการ
2560 - ปจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ • บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
2551 - ปจจุบัน • กรรมการบริหาร
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
2544 - ปจจุบัน • รองประธานกรรมการ
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
2549 - 2562 • กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปจจุบัน • กรรมการ

2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน

องคกรอื่น

ตำแหนง

• กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ • บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการอิสระ
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบ
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2559 - 2562
2557 - 2562

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ

190

55

12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

47

-

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
• Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program
รุนที่ 21 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตร TFRS for NPAEs 2020 กับ
ผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

• รองกรรมการผูจัดการ
• ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน

13. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค

-

-

0.17

0.043

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

ชวงเวลา

ตำแหนง

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

ไมมี

2557 - ปจจุบัน • กรรมการ
2556 - ปจจุบัน • กรรมการผูจัดการ

องคกรอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปจจุบัน • ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
2556 - ปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการ
2555 - 2556 • ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ

บริษัทจดทะเบียน

2557 - 2559
• กรรมการ

• บจก. ไทยดอทคอม
• บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
และเปนกรรมการของบริษัทรวมที่
ถือหุนโดยบจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำนวน 38 บริษัท

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

• บจก. ไอเน็ต รีท แมนเนจเมนท
• บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
และเปนกรรมการของบริษัทรวม
ที่ถือหุนโดย บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น จำนวน 13 บริษัท
• บจก. ไทยดอทคอม

2563 - ปจจุบัน • กรรมการ
2551 - ปจจุบัน • ประธานกรรมการ

องคกรอื่น

• บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล

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

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

2561 - ปจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2559 - 2562

บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

|

-

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation
Program (BNCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Chief Financial Ofﬁcer Certiﬁcation Program
รุนที่ 18 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
42/2021 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

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

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
23 เมษายน 2546

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

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

191
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

56

14. นายปยเรศ แซหลี

38

-

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

15. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

-

• TOI Solaris by SUN Micro System
• ITIL foundation by Pink
• Informix / Oracle Administer

ประวัติการอบรม

• วุฒิบัตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

-

-

-

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบ
 ริหาร

สัดสวนการ
ถือหุน
 ในบริษท
ั
(%)

ชวงเวลา

ไมมี

ตำแหนง

2564 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2560 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2555 - 2559

องคกรอื่น

ไมมี

• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปจจุบัน • ผูบริหารสูงสุดฝายทรัพยากรบุคคล
2562 - 2563 • ผูบริหารสูงสุดฝายพัฒนาธุรกิจ Outsource
2549 – ปจจุบัน • ผูอ ำนวยการอาวุโส

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปจจุบัน • ผูอำนวยการ
2552 - 2557 • ผูอำนวยการ

องคกรอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปจจุบัน • ผูอำนวยการอาวุโส

บริษัทจดทะเบียน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

• บจก. มาย แพลตฟอรม
• บจก. ไทยสตารทเตอร
• บจก. วัน สมารท แอคเซส
• บจก. วันจีโอเซอรเวย
• บจก. โมบิลิสต เทค
• บจก. วัน อีเมล
• บจก. วัน ดี ซี
• บจก. วัน เซนทริค
• บจก. ทอลค ทู มี
• บจก. ไอรีครูท
• บจก. ไทยดอทคอม
• บจก. ไอเน็กซ บรอดแบรนด
• บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
• บมจ. เน็ตเบย

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

• บจก. วันจีโอซอฟต
• บจก. จีเอเบิล

• บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

เอกสารแนบ

192

193

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จํานวนหุน

ทีถ
่ อ
ื ณ ตนป

จํานวนหุน
 ทีม
่ ก
ี าร
ซือ
้ ขายระหวางป

จํานวนหุน
 ที่
ถือ ณ สิน
้ ป

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

850,100

450,100

400,000

2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

-

-

-

3. นายทินกร นาทองลาย

-

-

-

4. นายชวลิต จินดาวณิค

-

-

-

5. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

-

-

-

6. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

60,000

-

60,000

7. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

-

-

-

5,000

11,000

16,000

9. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล

-

-

-

10. นายมรกต เธียรมนตรี

-

-

-

11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

832,000

-

832,000

12. นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค

713,500

500,000

213,500

-

-

-

15,400

15,400

-

รายชือ
่

8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

13. นายปยเรศ แซหลี
14. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

เอกสารแนบ

* = ประธานกรรมการ

นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์

นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปน วนิชยกลุ

นายมรกต เธียรมนตรี

/

/

/

/

/

/

/

*
/

/ = กรรมการ

// = กรรมการผูจัดการ

/,// /// /// ///
/
* /,//
/
/,//
/
* /
/
* /
/ *
/ *
*
/ *
/
/
* /
*
/
*
* / /
/
* /
* /
/
*
*
* /
*
*
* /
* /
*
/
*
* /
/
*
*
*
*
* /
*
*
*
*
*
/
*
/
*
*
*
/
*

/// = ผูบริหาร

หมายเหตุ :
1 เดิมชื่อบริษัท ปาเชติ จำกัด เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท วัน สมารท แอคเซส จำกัด มีผลตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2564 เปนตนไป

นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

/

นายปยเรศ แซหลี

ศ. กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

/

นายวัลลชยั เวชชีวะดำรงค

นายชวลิต จินดาวณิค

*

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

นายทินกร นาทองลาย

บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
บจก. ไทย ดอท คอม
บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท
บจก. ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส
บจก. ไอรีครูท
บจก. ไทย ดอท คอม เพยเมนท
บจก. ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส
บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส
บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม
บจก. อินเทลลิจิสต
บจก. ทอลคทูมี
บจก. โอเพนแลนดสเคป
บจก. วัน อีเมล
บจก. วัน จีโอ เซอรเวย
บจก. ไอเน็กซ บรอดแบนด
บจก. เน็กซพาย
บจก. วัน ดีซี
บจก. เซอรวิส วัน โซลูชั่น
บจก. แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น
บจก. เอทรอน อินโนเวชั่น
บจก. วัน ออเทน
บจก. วันสเปซ คอรปอเรชั่น
บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส บิลลิ่ง
บจก. วอกซี่ ดอท เอไอ
บจก. วัน สมารท แอคเซส1
บจก. แมเนจ เอไอ โซลูชั่น
บจก. วัน เซ็นทริค
บจก. ดาตา เน็กซ
บจก. อะกรินโน เทค แอนด เซอรวิสเซส
บจก. ออลเดมิคส
บจก. บลิชเทค
บจก. แชท มี
บจก. คอมไพลแอนซ คอนซัลติง
บจก. ดิจิตอล เฮลท อินฟอรเมติคส
บจก. ไอมารทเทคโนโลยี
บจก. เน็กซ เจน ชอป
บจก. มาย แพลตฟอรม
บจก. วัน อินโนเวทีฟ ดีไซน
บจก. วัน มารเก็ตติ้ง
บจก. ซอฟตเวย คอนซัลติง
บจก. โมบิลิสต เทค

ดร. ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล

ชื่อบริษัท

ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

194

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

|

รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ
นางสาวรุจิรา เหนือเกาะหวาย
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
นายอภิรมย นอยอํ่า
* = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

/
/

บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท

ชื่อบริษัท

บจก. ไทย ดอท คอม

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

195

/

*
/
/

// = กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ :
1. บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีบริษทั ยอย 3 บริษทั ไดแก บจก. แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ , บจก. ไทย ดอท คอม,
บจก. ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท ซ่งึ ทัง้ 3 บริษทั มีรายไดไมเกินรอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบญ
ั ชีลา สุด

อายุ
(ป)

42

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
• อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
• อบรมประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน CPIAT
• โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
• แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
• Leading IA in the ERA of Digital Disruption
• CAC SME Certiﬁcation
• Transforming IA for the Digital Age
• Introduction to COBIT 2019
• CAE Forum 2019
• Smart IA in The Digital World 2020

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
• วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในสากล (CIA)

Certiﬁcate

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

• รองประธานกรรมการ
• ผูจัดการอาวุโส
• ผูชวยผูจัดการ
• ผูจัดการอาวุโส

1/1/2559 - 2/6/2559
2555 - 2558
2553 - 2554

ตำแหนง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

3/6/2559 - ปจจุบนั

ชวงเวลา

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

• บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
/ ใหบริการตรวจสอบภายใน
• แผนกตรวจสอบภายใน
/ บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ
/ ใหบริการตรวจสอบบัญชี
และตรวจสอบภายใน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท

เอกสารแนบ

196

51

2. นางสาวศราพร วาทะสัตย

• เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง

• Fraud Risk Management and Internal Auditing of Financial Institution
โดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผูบริหาร รุนที่ 15 โดย ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Finance for Non-Finance Executives Training รุนที่ 2 โดย ภาควิชาการธนาคาร
และการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน รุนที่ 15 โดย สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT 50)
โดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• Leading IA in the ERA of Digital Disruption
• WorkShop กับโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
• หลักสูตร CIA Review Part I และ Part II โดยสภาวิชาชีพบัญชี
• CAE Forum 2019
• THSI Exclusive Coaching 2019
• หลักสูตร CIA Review Part III II โดยสภาวิชาชีพบัญชี
• เตรียมพรอมรับมือและรูเทาทัน พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
• สัมมนาใหญประจำป 2563 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
“IA’s New Value Proposal During and After the Crisis
• หลักสูตร พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
สำหรับผูตรวจสอบภายใน โดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• อบรมในหัวขอ Internal Audit Modernization
โดยสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Internal Audit New Word โดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• สัมมนาใหญประจำป 2564 สมาคมผูตรวจสอบภายใน แหงประเทศไทย
“Innovative IA Recalibration for the COVID Environment”

ประวัติการอบรม

• วุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบัญชี (IACP)
• วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

Certiﬁcate

• ปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2558 - ปจจุบนั
2557 - 2558
2555 - 2557

ชวงเวลา

• ผูชวยผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
• เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
• เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหนง

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

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

ชื่อหนวยงาน/บริษัท
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
|
รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไมไดมีการประเมินราคาทรัพยสินในป 2564

เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดมั่นใน
อุดมการณซงึ่ ไดถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาภายใตกรอบของนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
โดยมีกรรมการบริษัทเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม
บริษทั ฯ มีความมุง หวังทีจ่ ะพัฒนาองคกรใหเปนแบบอยางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยไดกำหนดไวในวิสยั ทัศน (Vision) และคุณคาหลัก
(Core Value) ของบริษัท ดวยเชื่อมั่นวาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเปนระบบบริหารจัดการที่กอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส
สามารถสรางผลตอบแทนและเพิม่ มูลคาระยะยาวใหกบั ผูถ อื หุน รวมถึงสรางความเชือ่ มัน่ ตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย และสนับสนุน สงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทใหเติบโตอยางยั่งยืน
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและคณะจัดการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ใิ หมคี วามเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติทางดานการกำกับดูแลกิจการเปนประจำทุกป
โดยบริษทั ฯ ไดเปดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม ไวในเว็บไซตของบริษทั ฯ
www.inet.co.th ภายใตหัวขอ Investor Relations > การกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

inet.co.th

