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• บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) - ไอเน็ต
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน. 10-12 และชัน. IT
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2257-7000
โทรสาร : 0-2257-7222
Home page : http://www.inet.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้ บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ตและให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื%อสารครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 0107544000094
ทุนจดทะเบียน
333,333,333 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น
มูลค่าที%ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 250,020,799 บาท
จํานวนหุ้นสามัญทีจาํ หน่ ายได้ แล้ ว 250,020,799 หุ้น

ทีตัง สํานักงานใหญ่

• บริษัทย่ อย : บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน จํากัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน. 11 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2257-7000
โทรสาร : 0-2257-7222
ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การกิจการโทรคมนาคม และให้ บริ การที%เกี%ยวข้ อง
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ ว
5,000,000 บาท
จํานวนหุ้นสามัญทีจาํ หน่ ายได้ แล้ ว 1,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นจํานวนร้ อยละ 99.99
ทีตัง สํานักงาน
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• บริษัทร่ วมทุน : บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด
719/8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2612-3529
โทรสาร : 0-2612-3051
ประเภทธุรกิจ
อีโลจิสติกส์ จัดทําและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง.
เป็ นที%ปรึ กษาให้ คําแนะนําด้ านโทรคมนาคมและการสื%อสาร
ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 9,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชําระแล้ ว
90,000,000 บาท
จํานวนหุ้นสามัญทีจาํ หน่ ายได้ แล้ ว 9,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นจํานวนร้ อยละ 40
ทีตัง สํานักงาน

• บุคคลอ้ างอิง
(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน. 4 และชัน. 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2359-1200
โทรสาร : 0-2359-1259
(ข) ผู้สอบบัญชี :
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
นายชยพล ศุภเศรษฐ์ นนท์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972
นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3853
บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ชัน. 33 อาคาร เลครัชดา 193/136-137
หน้ าที% 4

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90

วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่ าหลัก
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วิสัยทัศน์ (Vision)
- To be the ICT infrastructure service provider
ภารกิจ (Mission)
- ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื%อสารข้ อมูลที%มีคณ
ุ ค่าสูง เพื%อตอบสนองการดําเนินชีวิตและธุรกิจ
สมัยใหม่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นเกี%ยวข้ องทุกฝ่ าย(stakeholders)
คุณค่ าหลัก (Core Value)
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะที%ใช้ ความรู้มา
เปลี%ยนเป็ นโอกาสทางธุรกิจ เรายึดถือคุณค่าหลัก 6 ประการ ดังนี .
1. ประสิทธิผล (Performance) วัฒนธรรมการทํางานของเรามุง่ สูป่ ระสิทธิผล ผลงานที%ดี
ต้ องได้ รับการตอบแทนอย่างเหมาะสม ผลงานที%ดีจะต้ องมีความถูกต้ อง รวดเร็ ว และ
จะต้ องดีในระดับที%มองเห็นได้ จากระดับข้ างเคียง โดยการประเมินจากผู้มีสว่ นเกี%ยวข้ องอื%น
ๆ
2. นวัตกรรม (Innovation) เรายกย่องและรับฟั งความคิดทุกความคิดเพื%อพัฒนาทางออกที%
ดีขึ .นและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ .น นวัตกรรมมีความหมายกว้ างกว่า
การสร้ างสินค้ าหรื อบริ การที%ดีขึ .น แต่ยงั รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่
ในระดับที%นา่ พอใจอีกด้ วย นวัตกรรมเป็ นหน้ าที%ของบุคลากรของบริ ษัททุกคน
3. ความเสมอภาค (Fairness) เราเชื%อว่าบริ ษัทสามารถเติบโตเจริ ญรุ่งเรื องไปพร้ อมผู้มีสว่ น
เกี%ยวข้ องทังผู
. ้ ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน พันธมิตร คูค่ ้ าและสังคมไทยโดยรวม บริ ษัทพยายาม
ที%สดุ ที%จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นเกี%ยวข้ องทุกด้ าน
4. การทํางานเป็ นทีม (Teamwork) เราใช้ ประโยชน์สงู สุดจากความหลากหลายของ
บุคลากร กิจการของบริ ษัทประสบความสําเร็ จโดยการสื%อสาร แลกเปลี%ยนความคิดเห็น
และการทํางานร่วมกัน บุคลากรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า และปฏิบตั ิตอ่ กันเองด้ วยการเคารพใน
ศักดิศk รี ของกันและกัน บุคลากรของบริ ษัทเคารพในความแตกต่างและความเป็ นปั จเจก
บุคคล
5. ความซือสัตย์ และการยึดมันในคุณธรรม (Integrity) บุคลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตน
อย่างมืออาชีพที%มีความซื%อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริ ยธรรม และเชื%อถือได้ ตลอดเวลาในทุก
กรณี บริ ษัทจะไม่เกี%ยวข้ องกับความไม่ถกู ต้ อง เราเชื%อว่าการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็
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สามารถนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็ จได้ บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยความเป็ น
ธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรี ซงึ% จะนําประโยชน์สผู่ ้ บู ริ โภค
6. ความเป็ นพลวัต (Dynamism) เราตอบสนองต่อการเปลี%ยนแปลงภายนอกด้ วยการ
เปลี%ยนแปลงภายในไปสูส่ ิ%งที%ดี และมีคณ
ุ ค่ามากกว่าในการเปลี%ยนแปลงเหล่านี . ต้ องมีการ
บริ หารความเสี%ยงอย่างเหมาะสมเพื%อให้ การเปลี%ยนแปลงเพิ%มคุณค่าให้ แก่องค์กร เรายอม
ทํางานหนักในการวางแผนล่วงหน้ า แม้ แผนงานบางส่วนจะไม่ได้ ใช้ ก็ยงั ดีกว่าจะเสี%ยงให้
คุณค่าขององค์กรลดลง
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2. ปั จจัยความเสียง
2.1 ความเสียงด้ านการแข่ งขันในการประกอบธุรกิจ
ภายหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้ ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื%อนําไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคม
พื .นฐานโดยทัว% ถึงและบริ การเพื%อสังคม เมื%อเดือนพฤษภาคม 2555 โดยกําหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การที%มีรายได้ สทุ ธิ
สูงกว่า 20 ล้ านบาทมีหน้ าที%ต้องนําส่งรายได้ ให้ แก่กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื%อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้ อยละ 3.75 ต่อปี ของรายได้ สทุ ธิทําให้
ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตมีภาระต้ นทุนการให้ บริ การเพิ%มขึ .น นอกจากนัน. กสทช.ยังได้ ออกประกาศเรื% อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2555 สาระสําคัญคือ กําหนดให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง% รวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตจะต้ องชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปี จากรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง% รวมถึงการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
ด้ วย โดยจัดเก็บในลักษณะขันบั
. นไดแบบอัตราก้ าวหน้ า กล่าวคือ หากมีรายได้ จากการให้ บริ การ
โทรคมนาคมมาก จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงตามรายได้ ที%เกิดขึ .น ซึง% จะทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตรายเล็กมีต้นทุนการให้ บริ การเพิ%มขึ .น เพราะเป็ นลักษณะการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จา่ ยของผู้ให้ บริ การ
อย่างไรก็ตาม นอกจากบริ การอินเทอร์ เน็ตแล้ ว บริ ษัทยังให้ บริ การ ICT ครบวงจร ซึง% มีสดั ส่วน
รายได้ ใกล้ เคียงกัน และมีแนวโน้ มการเติบโตสูงกว่าการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต
2.2 การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีด้านอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เกิดการหลอม
รวมระหว่างเครื อข่ายและสารสนเทศ เช่น broadband Internet, mobile Internet, social network, cloud
computing, data center and BCP ทําให้ บริ ษัทต้ องมีการเตรี ยมบุคลากรให้ พร้ อมในการเป็ นผู้เชี%ยวชาญ
ติดตาม ศึกษาการเปลี%ยนแปลงเหล่านี .อย่างใกล้ ชิดเพื%อให้ สามารถนําเสนอบริ การที%ตอบสนองธุรกิจของ
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว
2.3 ความเสียงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท ีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจที
แข่ งขันกันเอง
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และ บริ ษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึง% แต่ละบริ ษัทดังกล่าวถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ สง่ กรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็ นผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ขณะนี .ทัง. กสท และทีโอที ได้ เปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์แก่บคุ คล
ทัว% ไปด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ดําเนินการป้องกันโดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที%ดี (Code
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of Conduct) เกี%ยวกับการรักษาความลับและข้ อมูลภายในบริ ษัท และการกําหนดให้ กรรมการผู้มีสว่ นได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื% องที%มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวไว้ ในระเบียบของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ลงนามรับทราบข้ อกําหนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ ว ซึ%งกรรมการทุกท่านได้ รับการแต่งตังจากที
.
%ประชุมผู้
ถือหุ้น และได้ ชี .แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ ารับตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน นอกจากนี . บริ ษัทกับทัง. กสท และทีโอที ได้ มีความร่ วมมือทางธุรกิจใน
ลักษณะพันธมิตรในการให้ บริ การลูกค้ าร่วมกัน เพื%อเป็ นมาตรการป้องกันความเสี%ยงในส่วนนี .อีกทางหนึง%
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การไอซีทีแบบครบวงจร
สําหรับธุรกิจและผู้ที%ต้องการนําไอซีทีมาเป็ นเครื% องมือเพื%อเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
บริ การของบริ ษัทครอบคลุมตังแต่
. บริ การเชื%อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเต็มรู ปแบบ การให้ บริ การศูนย์ข้อมูล
พร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ สําหรับผู้ที%ต้องการบริ การที%มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการ
นําเสนอระบบไอซีทีเพื%อใช้ เป็ นเครื% องมือในการเพิ%มประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับธุรกิจ
บริ ษัทได้ ก่อตังมาตั
. งแต่
. วนั ที% 1 มีนาคม 2538 ในชื%อของ ศูนย์บริ การอินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึง% ได้ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทัง% เมื%อวันที%
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ดําเนินการจัดตังเป็
. นบริ ษัทและได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทเมื%อ
วันที% 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ 16 ล้ านบาท มูลค่าที%ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท บริ ษัท
ได้ รับอนุมตั จิ ากการสื%อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนัน)
. เมื%อวันที% 9 ตุลาคม 2540 ให้ ดําเนินการเป็ นผู้ให้
บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ าประเภทนิตบิ คุ คลหรื อองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ .นสุดของ
อายุการได้ สิทธิดําเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที% 28 สิงหาคม 2544 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
และเพิ%มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ าทําการซื .อขายในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั . วนั ที% 14
พฤศจิกายน 2544 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 250.02 ล้ านบาท โดยมีจํานวน
หุ้นทังสิ
. .น 333,333,333 หุ้น มูลค่าที%ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น คือ

พนักงานและผู้ลงทุนทัว% ไปถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 51

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 17

บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 16

บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 16
ในปี 2555 บริ ษัทมีสาขาทังสิ
. .น 7 สาขา ครอบคลุมการให้ บริ การไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของ
บริ ษัทแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี .
• บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ตสําหรับธุรกิจ (Full Internet access for business)
• บริ การครบวงจรที%เกี%ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร (Business solutions) ได้ แก่
• บริ การ Internet Data Center (IDC)
• บริ การ EDC Network Pool
• บริ การ Online Recruitment
• บริ การ Professional Services จัดหาและให้ บริ การทางธุรกิจสําหรับความต้ องการ
เฉพาะอย่างที%เกี%ยวข้ องสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร ซึง% รวมถึง
บริ การแบบ Outsourcing การจัดสร้ างและดําเนินระบบงานแบบอัตโนมัติ เพื%อลด
ต้ นทุนและเพิ%มผลผลิตของลูกค้ าในแบบต่างๆ
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การเปลียนแปลงทีสาํ คัญของบริษัทในปี 2555
บริ ษัทมีศนู ย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต (Internet Data Center : IDC) ให้ บริ การอยู่ 2 แห่ง คือ ที%อาคาร
ไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เพื%อสามารถให้ บริ การ IDC ได้ อย่างครบวงจรและ
สามารถให้ บริ การ Managed Services ได้ ในปี 2555 บริษัทได้ ดําเนินการปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที%
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เสร็ จเรี ยบร้ อยและเปิ ดใช้ บริ การแล้ ว โดยใช้ เทคโนโลยีที%ช่วยให้ ปลอดฝุ่ นและ
ประหยัดพลังงาน (clean and green) ตามมาตรฐาน ISO 14644 และระบบควบคุมความปลอดภัยภายใน
แบบ Centerline Management ที%แสดงผลในรูป 3 มิติ รวมถึงมาตรฐานสากลด้ านการปฏิบตั ิการตามหลัก
แผนการให้ บริ การธุรกิจอย่างต่อเนื%อง (Business Continuity Planning : BCP) ด้ วยความร่วมมือจากผู้นํา
IT ด้ าน Network จาก บริ ษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จํากัด และด้ านโครงสร้ างพื .นฐาน จาก บริ ษัท ฮิวเลตต์ - แพค
การ์ ด (ประเทศไทย) นอกจากนี .ยังได้ เริ% มดําเนินการลงทุนปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที%อาคารไทยซัมมิททาว
เวอร์ เพิ%มเติม เพื%อให้ มนั% ใจว่าการให้ บริ การของบริ ษัทอยูบ่ นศูนย์ข้อมูลที%ทนั สมัย ได้ มาตรฐาน มีระบบสํารอง
ข้ อมูลซึง% กันและกันด้ วยระบบเครื อข่ายที%เข้ มแข็ง สามารถให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื%องโดยไม่หยุดชะงัก
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 สําหรับการให้ บริ การ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต ที%อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมีแผนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001 : 2005 ให้ ครบทังสองอาคาร
.
และรวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานความมัน% คงปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 20000 เพื%อให้ ลกู ค้ ามีความเชื%อมัน% ในบริ การที%บริ ษัทมีให้ แก่ลกู ค้ า
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อยโดยสรุ ป
งบการเงินรวม
รายละเอียดของรายได้

ปี 25551/
ล้ าน
บาท

%

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ปี 25541/

ปี 25531/

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

1. บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ต
(Access Business)

94.4 29.50

130.25

41.6

176.79 43.11

2. บริ การครบวงจรที%เกี%ยวข้ อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื%อสาร (Business
Solutions)2/

206.4 64.50

171.45

54.76

227.30 55.42

รวมรายได้ จากการดําเนินการ

300.8 94.00

301.7

96.37

404.09 98.53

3. รายได้ อื%น3/
รายได้ รวม
4. ส่วนแบ่งผลกําไรในบริ ษัท
ร่วม4/

19.3

6.03

11.37

3.63

320.1

100

313.07

100

16

5

10.82

3.46

6.02

1.47

410.10 100.00
12.61

3.07

หมายเหตุ :
1/
งบการเงินรวม ได้ รวมงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดาลา คอมมู
นิเคชัน% จํากัด
2/
รายได้ จากบริ การครบวงจรที%เกี%ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร (Business solutions)
หมายถึง รายได้ จากการดําเนินงานนอกเหนือจากการให้ บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Access Business)
ได้ แก่ รายได้ จากบริ การศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต (IDC) รายได้ บริ การ Online Recruitment รายได้ บริ การ
EDC Network Pool รายได้ บริ การ Professional Services และรายได้ จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์อื%นๆ ที%เกี%ยวข้ อง เป็ นต้ น
3/
รายได้ อื%น ประกอบด้ วย ดอกเบี .ยรับ และรายได้ อื%น
4/
บริ ษัทรับรู้ส่วนได้ เสียในผลกําไรของบริ ษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้ อยละ 40
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ แบ่งกลุม่ ธุรกิจออกเป็ น 2 ลักษณะดังนี .
4.1 บริการเชือมต่ ออินเทอร์ เน็ตสําหรั บธุรกิจ (Full Internet access for business)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การเชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ตด้ วยความเร็ วที%หลากหลาย มีพื .นที%ให้ บริ การ
อินเทอร์ เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเชื%อมต่อเข้ าสูเ่ ครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ทวั% ประเทศ
บริ การอินเทอร์ เน็ตนี .สามารถเชื%อมต่อได้ ผา่ นทุกช่องทางสื%อสาร ได้ แก่ เชื%อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตบรอด
แบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที%เชื%อมโยงเครื อข่ายภายในสํานักงานบนอาคาร
ชันนํ
. าใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้ วยความเร็ วตังแต่
. 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps.
บริ ษัทมุง่ เน้ นการให้ บริ การที%มีคณ
ุ ภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริ หาร Bandwidth ให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการของลูกค้ า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้ งานแบบ Real Time ได้ ตลอดเวลา พร้ อมเจ้ าหน้ าที%ที%
ปรึกษาด้ านเทคนิค ตลอด 24 ชัว% โมงทุกวัน ส่งผลให้ บริ การได้ รับการยอมรับและเลือกใช้ งานจากองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร
4.2 บริการครบวงจรทีเกียวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (Business solutions)
4.2.1 บริการ Internet Data Center (IDC) INET IDC เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การสําหรับหน่วยงานหรื อ
องค์กรธุรกิจต่างๆ ที%ต้องการนําเสนอข้ อมูลผ่านเครื อข่าย Internet/Intranet ทังที
. %เป็ นเครื อข่ายสาธารณะ
(Public Network) และเครื อข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริ การในรูปแบบต่างๆ เช่น
• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สํารองข้ อมูลเพื%อการบริ หาร
จัดการฐานข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้ วยพื .นที%การทํางานสํารองพร้ อมอินเทอร์ เน็ต
และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก และรองรับการทํางานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น
วิกฤตนํ .าท่วม
• INET Security Center : ศูนย์ปฏิบต
ั กิ ารเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ IT พร้ อมการจัดเก็บข้ อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ที%สอดรับกับ พ.ร.บ.ว่าด้ วยการกระทําความผิด
เกี%ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง% ครอบคลุมทุกความต้ องการและงบประมาณขององค์กทุก
ระดับ นอกจากนี .ยังมีผ้ เู ชี%ยวชาญด้ านการรักษาความปลอดภัย และด้ าน IT คอยให้ คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือ เมื%อมีการบุกรุ กระบบ
• Dedicated Server : การบริ การให้ เช่าเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที%ต้องการความเป็ นส่วนตัว
พร้ อมแผนเช่าซื .อเซิร์ฟเวอร์ ที%หลากหลาย
• Co-Location : บริ การแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที%ต้องการความเป็ นส่วนตัวนําเครื% องที%มี
อยูแ่ ล้ วมาฝากในพื .นที%ที%จดั ไว้

หน้ าที% 13

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ศูนย์ IDC ของบริ ษัททัง. 2 แห่ง คือ ที%อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มี
การสํารองระบบเครื อข่ายกันระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้ วย Metro Ethernet
Ring ขนาด 10 Gbps. พร้ อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีบริ การอํานวย
ความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว% โมง สําหรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าองค์กรชันนํ
. าของประเทศตังแต่
. บริ ษัท
หลักทรัพย์ที%ทําธุรกรรมซื .อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์ เน็ตไปจนถึงผู้ให้ บริ การเว็บไซต์ที%มีผ้ เู ข้ าเยี%ยมชม
จํานวนมาก รวมถึงลูกค้ าผู้ใช้ บริ การจากต่างประเทศที%ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ ในประเทศไทย
4.2.2 บริการ EDC network pool เป็ นศูนย์กลางระบบเครื อข่ายเครื% องรับชําระเงินผ่านบัตรเครดิตที%
เชื%อมต่อธนาคารกับร้ านค้ าผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศัพท์พื .นฐาน โทรศัพท์เคลื%อนที%
และอินเทอร์ เน็ต ทําให้ สามารถทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้ อย่างปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื .นที%ทวั% ไทย ในปี
2555 บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับบริ ษัท ทรานแซคชัน% เน็ตเวิร์ค เซอร์ วิสเซส จํากัด (TNS) ผู้นําด้ านการ
ให้ บริ การการชําระเงินระดับโลก เพื%อพัฒนามาตรฐานการให้ บริ การเพื%อรองรับรู ปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จาก
องค์กรการเงินระดับสากลที%กําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ ทกุ องค์กรที%เก็บรักษา ประมวลผล หรื อ
ส่งต่อข้ อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีการดูแลเครื อข่ายและสร้ างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที%มนั% คง
ปลอดภัย เพื%อปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสํารองข้ อมูล (Backup Switching) ที%มีความ
เสถียรภาพและความมัน% คงสามารถทํางานแทนระบบหลักได้ ทนั ทีตลอด 24 ชัว% โมง
4.2.3 บริการ Online Recruitment บริ การระบบรับสมัครบุคลากรครบวงจรแบบออนไลน์
4.2.4 บริการ Professional Services เป็ นบริ การจัดหาจัดสร้ างกระบวนการธุรกิจสําหรับความต้ องการ
เฉพาะอย่าง ซึง% รวมถึงบริ การแบบ Outsourcing การจัดสร้ างและ Automate ระบบงานให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ%งขึ .น
4.2.5 บริการ Cloud Service เป็ นบริ การทางด้ านคอมพิวเตอร์ เสมือนภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยที%
ปฏิบตั สิ อดคล้ องกับมาตรฐาน ISO27001 แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี .
- Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ นการให้ บริ การคอมพิวเตอร์ เสมือนซึง% สามารถใช้ งานทดแทน
เครื% องคอมพิวเตอร์ Hardware ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การลดต้ นทุนทางด้ าน IT
- Platform as Service (PaaS) เป็ นบริ การที%ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถนํา Application มาทํางานอยูบ่ นระบบนี .
โดยจะช่วยให้ ผ้ บู ริ การใช้ ไม่ต้องลงทุนทางด้ าน Hardware และ Software
- Software as a Service (SaaS) จะเป็ นการให้ บริ การทางด้ าน Application เช่น Email on Cloud,
Antivirus เป็ นต้ น
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กิจกรรมเพือสังคม
กิจกรรมด้ านการศึกษา บริ ษัทยึดมัน% สร้ างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยด้ วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารที%เป็ นประโยชน์มาพัฒนาและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนไทย คือ
โครงการ “ก้ าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Webmaster Camp)” ที%บริ ษัทร่วมกับสมาคมผู้ดแู ลเว็บ
ไทย (Thai Webmaster Association) จัดทํากิจกรรมต่อเนื%องเป็ นปี ที% 9 เพื%อเป็ นเวทีในการสร้ างโอกาส
ให้ กบั เยาวชนไทยทัว% ประเทศได้ มีโอกาสเข้ าฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการอย่างเต็มที% โดยมีวิทยากรชื%อดังให้
ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื%อให้ เยาวชนได้ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์และเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์นอกห้ องเรี ยน เพื%อมุง่ สูก่ ารเป็ นเว็บมาสเตอร์ มืออาชีพที%ดีมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ ซึง% จะเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไปได้ ในปั จจุบนั มีนกั ศึกษาที%ผา่ นการอบรมมาแล้ วกว่า 800 ราย โดยในปี นี .
ได้ ขยายโอกาสการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนในเขตภูมิภาค โดยสัญจรไปยังจังหวัดพิษณุโลก
มาตรฐานระดับสากล ISO 9001: 2008 และ ISO/IEC 27001 : 2005
ด้ วยปณิธานที%จะมุง่ มัน% พัฒนาและเสริ มศักยภาพบริ การที%ดีที%สดุ เพื%อตอบสนองความต้ องการแก่
ลูกค้ าส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008 มาอย่าง
ต่อเนื%อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุมบริ การ Corporate Node, MetroLAN และ Data
Center
นอกจากนี .ในปี 2555 บริ ษัทยังได้ รับการรับรองมาตรฐานการให้ บริ การ IDC ที%อาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และบริ ษัทยังมีแผนในการขอรับการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวที%อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และขยายการรับรองมาตรฐานอื%น ๆ เช่น ISO 20000 เป็ นต้ น
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4.3 สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท
กสท อนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทดําเนินการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ตามเงื%อนไขที%ระบุในสัญญาดําเนินการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต โดยมีสาระสําคัญของสัญญาดังต่อไปนี .
ชื%อสัญญา
สัญญาดําเนินการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (INTERNET)
คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท)
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
วันที%ทําสัญญา
9 ตุลาคม 2540
สรุปสาระสําคัญของ
- กสท อนุมตั ิให้ บริ ษัทดําเนินการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแก่ผ้ ใู ช้ บริ การที%ติดตัง.
สัญญา
เครื% องอุปกรณ์ในประเทศไทย ตามเงื%อนไขในสัญญา ตลอดจนกฎหมาย มติ
การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต คณะรัฐมนตรี ข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง% และนโยบายของ กสท
- บริ ษัทต้ องไม่ดําเนินการให้ บริ การหรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับ
กิจกรรมหรื อบริ การหลักของกสท ซึง% ได้ แก่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
การจัดหาและการจัดโครงข่ายที%ใช้ ในการสื%อสารในและระหว่างประเทศ และ
กิจกรรมบริ การอื%นที% กสท กําหนดให้ เป็ นกิจกรรมบริ การหลักของ กสท ทังนี
. .
กสท เป็ นผู้วินิจฉัยว่ากิจกรรมหรื อบริ การใดเป็ นกิจกรรมบริ การหลักของ กสท
และให้ คําวินิจฉัยของ กสท ดังกล่าวถือเป็ นที%สดุ
ระยะเวลาการดําเนินการ กสท ยินยอมให้ บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการให้ บริ การตามสัญญานี .จนกว่า
คณะรัฐมนตรี จะมีมติให้ เลิกบริ ษัท โดยเริ% มนับตังแต่
. วนั แรกที%เปิ ดให้ บริ การ
สิทธิใบอนุญาตการให้ บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน จํากัด
บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน% จํากัด ซึง% เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด
(มหาชน) ได้ ประกอบธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที%หนึง% คือ เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เช่าใช้ ผา่ น
โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การอื%นๆ) ทังนี
. . ได้ รับใบอนุญาตตังแต่
. วนั ที% 16 กุมภาพันธ์ 2549 และ
ปั จจุบนั ได้ รับการต่ออายุจนถึงวันที% 15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้ อธิบายรายละเอียดขอบเขตบริ การไว้ ใน
หัวข้ อที% 5 เรื% อง ทรัพย์สินที%ใช้ ในการประกอบธุรกิจข้ อ (3) นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและ
บริ ษัทที%เกี%ยวข้ อง
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4.4 การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
4.4.1 กลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจ
ทิศทางธุรกิจ
บริ ษัทเป็ น Infrastructure Service Company ที%มีความปลอดภัย เชื%อถือได้ โดยให้
คําปรึ กษา ออกแบบ วางระบบตลอดจนจัดหาเครื อข่ายสัญญาณ (Single Contact) และบริ การหลังการ
ขายที%ได้ มาตรฐานตามระบบงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจ
1. Focused Customer ได้ แบ่งกลุม่ ลูกค้ าออกเป็ น กลุม่ สถาบันการเงิน กลุม่ หน่วยงานรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ กลุม่ อุตสาหกรรม และกลุม่ กิจการระหว่างประเทศ พร้ อมกําหนดทีมงานที%มีความรู้
ความสามารถในธุรกิจเป็ นผู้รับผิดชอบ
2. Focused Partner ได้ ร่วมมือพันธมิตรสําหรับบริ การ Value Added บนระบบของบริ ษัท
3. Focused Product ให้ คําปรึกษา ออกแบบ วางระบบตลอดจน จัดหาเครื อข่ายสัญญาณ
Single Contact
4.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการให้ บริการไอซีที
ปั จจุบนั นับว่าประเทศไทยได้ เข้ าสูส่ งั คมออนไลน์แล้ ว มีการใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตติดต่อสื%อสาร
ทังในภาคธุ
.
รกิจและภาคประชาชน ด้ วยความแพร่หลายของบริการ Internet Broadband WIFI และ
Mobile Internet ทังแบบ
.
2G และ 3G โดยเฉพาะเครื อข่าย 3G จากผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือจะเริ% ม
ให้ บริ การในปี 2556 ประกอบกับความนิยมติดต่อสื%อสารผ่าน Social Network เช่น Facebook, Twitter
ดังจะเห็นได้ จากปรากฏการณ์นํา Social Network เช่น Facebook, Twitter มาใช้ เป็ นสื%อสําหรับทํา
การตลาดขององค์กรธุรกิจ ปรากฏการณ์ Cloud Computing ช่วยธุรกิจในเกิดเหตุการณ์วิกฤต เช่น นํ .าท่วม
และการที%รัฐบาลให้ มีนโยบายผลักดันการให้ บริ การภาครัฐผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-government)
และการใช้ Cloud (Government Cloud) ส่งผลทําให้ มีความต้ องการนําระบบไอทีมาใช้ ในองค์กรเพิ%มขึ .น
มาก ทังธุ
. รกิจเข้ าใหม่และการขยายการใช้ งานของธุรกิจเดิม โดยนับเป็ นโอกาสทางธุรกิจอันดีสําหรับธุรกิจ
ไอซีที
จากผลการสํารวจของ ICT Market Outlook 2011 โดย สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SIPA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) พบว่า ตลาด ICT ซึง% ประกอบด้ วยบริ การด้ านคอมพิวเตอร์
Hardware Software Services และ Communication ในปี 2554 มีมลู ค่าประมาณ 531,591 ล้ านบาท
มีอตั ราเติบโตเพิ%มขึ .น 11.7% จากปี 2553 และประมาณการว่าจะมีมลู ค่า 591,571 ล้ านบาทในปี 2555
เติบโต 11.2% ทังนี
. .มีปัจจัยบวกที%สําคัญคือภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื%อง
กระแสนิยมการใช้ งานอุปกรณ์พกพา เช่น Tablet และ Smartphone ส่งผลให้ การพัฒนาระบบ Embedded
System และ Mobile Application มีแนวโน้ มขยายตัว และภาคธุรกิจเริ% มเปลี%ยนจากการซื .อ Hardware มา
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เป็ นการเช่าใช้ พร้ อมบริ การ สําหรับบริ การประเภท Internet Access มีมลู ค่าประมาณ 40,155 ล้ านบาท มี
อัตราเติบโตประมาณ 11.2% ทังนี
. .ยังไม่รวมการใช้ งานจาก mobile Internet ซึง% มีอตั ราการเติบโตของ
จํานวนผู้ใช้ เป็ นอย่างมาก มีผ้ ใู ห้ บริ การอินเทอร์ เน็ตที%ได้ รับอนุญาตจาก กสทช. จํานวน 116 ราย
(www.nbtc.go.th)
4.4.3 กลยุทธ์ การแข่ งขันของบริษัท
เพื%อบรรลุเป้าหมายบริ ษัทที%วางไว้ จึงได้ กําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี .
 ใช้ แนวทาง Customer Centric เพื%อนําเสนอขายบริ การที%ชว
่ ยเพิ%มมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้ าในแต่
ละกลุม่ ธุรกิจ
 เน้ นการให้ บริ การที%มีคณ
ุ ภาพ เชื%อถือได้ จากทีมงานที%มีความเชี%ยวชาญ ภายใต้ ราคาที%แข่งขันได้
 ร่ วมมือกับพันธมิตรร่ วมให้ บริ การที%มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า
4.4.4 การทําตลาดในปี ทีผ่านมา และช่ องทางการจําหน่ าย
ในปี 2555 บริ ษัททําการตลาดโดยมีการเชิญกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมาเยี%ยมชมศูนย์ข้อมูล IDC เพื%อ
ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ข้อมูล IDC ที%ได้ มีการปรับปรุงใหม่ และทําได้ การขายผ่านพนักงานขายของบริ ษัท
4.4.5 เปรี ยบเทียบคู่แข่ งขันในภาพรวม
ในภาพรวมของผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตประเภทที% 1 มีผ้ รู ับใบอนุญาตจากกสทช.จํานวน 100 ราย
บริ ษัทจัดเป็ นผู้ให้ บริ การที%มีขนาดธุรกิจระดับ 300 ล้ านบาท มีการทําตลาดอย่างต่อเนื%องและพัฒนาบริ การ
ให้ ทนั สมัย เหมาะสมกับการเปลี%ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทังรั. กษาคุณภาพการให้ บริ การที%เชื%อถือได้ มา
อย่างยาวนาน เป็ นจุดสําคัญที%ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ามากว่า 10 ปี
4.4.6 ลักษณะลูกค้ า และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทมุง่ ทําการขายในกลุม่ ลูกค้ าที%เป็ นบริ ษัท องค์กรธุรกิจต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศ
4.4.7 จํานวนคู่แข่ งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมือเทียบกับคู่แข่ งขันและสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่ งขัน
บริ ษัทที%อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัท แต่ละบริ ษัทเมื%อพิจารณากลุม่ ลูกค้ า ประเภทบริ การที%
เชี%ยวชาญ ขนาดตลาดแล้ ว นับว่าไม่ได้ มีการแข่งขันอย่างทางตรงมากนัก เนื%องจากแต่ละรายมีความ
เชี%ยวชาญและเน้ นบริ การที%ตา่ งกัน สําหรับบริ ษัทมุง่ เน้ นการให้ บริ การ infrastructure สําหรับลูกค้ าที%
ต้ องการบริ การที%มีเสถียรภาพ ปลอดภัย ได้ รับมาตรฐาน สามารถช่วยให้ ลกู ค้ าทําธุรกิจได้ มากขึ .น
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ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที%บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555
ลักษณะสําคัญของทรั พย์ สิน มูลค่ าทรั พย์ สิน* (ล้ านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิn
อุปกรณ์เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

308

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิk

6

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิk

หมายเหตุ : *ราคาทุน
(2) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที%สําคัญในการประกอบธุรกิจ
รายชือโดเมน
(Domain Name)

หน่ วยงานทีรับจดชือ
โดเมน

วันทีจดชือโดเมน
เนม

วันทีหมดอายุ

INET – TH.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

6 มิถนุ ายน 2540

5 มิถนุ ายน 2559

INET – TH.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

14 มกราคม 2538

13 มกราคม 2559

THAI.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด 25 พฤษภาคม 2538 24 พฤษภาคม 2559

THAI.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

22 เมษายน 2538

23 เมษายน 2559

INET.CO.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

17 มกราคม 2543

16 มกราคม 2559

INET.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด 2 พฤษภาคม 2544

1 พฤษภาคม 2559

INET – TH.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด 2 พฤษภาคม 2544

1 พฤษภาคม 2559

INTER.NET.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

17 มกราคม 2543

16 มกราคม 2559

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด 2 พฤษภาคม 2545

1 พฤษภาคม 2559

INTERNETTHAILAND.IN.TH

1 พฤษภาคม 2559

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด 2 พฤษภาคม 2545

หมายเหตุ : กรณี ที%โดเมนเนมใดหมดอายุลง บริ ษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม
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(3) นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที%เกี%ยวข้ อง
3.1 บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
. ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน% จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อย มีทนุ จดทะเบียน 10
ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริ ษัทเข้ าถือหุ้นจํานวนร้ อยละ
99.99 มีวตั ถุประสงค์เพื%อดําเนินการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตซึง% หมายถึงการให้ บริ การการเข้ าถึงเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และ/หรื ออุปกรณ์สื%อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที%เชื%อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายทัว% โลกและมีการ
สื%อสารข้ อมูลโดยใช้ มาตรฐานอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอลร่วมกัน รวมทังบริ
. การอื%นที%เกี%ยวเนื%องแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
รายชื%อคณะกรรมการบริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน% จํากัด ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 มีรายนาม
ดังต่อไปนี .
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
ประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิk ทนุบํารุงสาสน์
กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ วชิรางกูร
กรรมการ
3.2 บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ประกอบธุรกิจอีโลจิสติกส์ จัดทําและพัฒนา
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทังเป็
. นที%ปรึ กษาให้ คําแนะนําด้ านโทรคมนาคมและการสื%อสาร
บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
. .น 90 ล้ านบาท โดยเรี ยกชําระแล้ ว 90 ล้ านบาท ซึง%
บริ ษัทถือหุ้นสามัญสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นมูลค่าร่ วมลงทุน 36 ล้ านบาท ทังนี
. .บริ ษัท
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทซอฟท์แวร์ ลิงค์ จํากัด โดยบริ ษัทคาดหวังว่าประโยชน์ที%จะได้ รับจากการ
ลงทุนคือ จะส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีความหลายหลายในการบริ การมากยิ%งขึ .น และสามารถให้ บริ การ
ด้ านอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรเพื%อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของธุรกิจ
โดยบริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด มีรายนามดังต่อไปนี .
1. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการ
2. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ได้ มีมติเลือก ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็ นประธานกรรมการ
โดยบริ ษัทมิได้ เป็ นผู้กําหนดส่งรายชื%อเข้ าเป็ นตัวแทนของบริ ษัทแต่อย่างใด
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อพิพาททางกฎหมายที%บริ ษัทเป็ นคูค่ วามหรื อคูก่ รณี ซึง% เป็ นคดีหรื อข้ อพิพาทที%ยงั ไม่สิ .นสุดและเป็ น
คดีที%อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญและเป็ นคดีที%มิได้ เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี .
1. ข้ อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาคํา ประกัน
ตามที%บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ได้ ให้ บริ ษัทแห่งหนึง% กู้ยืมเงิน โดยมีบคุ คลคํ .า
ประกัน เพื%อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัท โดยตกลงชําระคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี .ยในอัตรา
ร้ อยละ 7 ต่อปี ให้ เสร็ จสิ .นภายในเดือนพฤษภาคม 2550 ต่อมาเนื%องจากบริ ษัทดังกล่าวผิดนัดชําระหนี .และ
ไอเน็ตได้ ดําเนินการติดตามทวงถามตามเงื%อนไขของสัญญาจนถึงที%สดุ แล้ ว แต่บริ ษัทดังกล่าวกลับเพิกเฉย
มิได้ ชําระคืนเงินกู้และดอกเบี .ยแก่บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่อย่างใด
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้ ฟ้องร้ องดําเนินคดีกบั บริ ษัทดังกล่าวและผู้คํ .า
ประกัน ต่อศาลแพ่งเมื%อวันที% 11พฤษภาคม 2550 เรี ยกต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี .ยและค่าเสียหายตามกฎหมาย
ปั จจุบนั ศาลชันต้
. นได้ มีคําพิพากษาแล้ ว แต่บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็น
แย้ งในหลายประเด็นจึงได้ ดําเนินการยื%นอุทธรณ์คําพิพากษาศาลชันต้
. น ตามกระบวนการทางกฎหมายเมื%อ
วันที% 26 มกราคม 2552
ปั จจุบนั ศาลอุทธรณ์ได้ มีพิพากษากลับให้ จําเลยทังสองร่
.
วมกันชําระเงินจํานวน 21,722,142.52
บาท พร้ อมดอกเบี .ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที% 11 พฤษภาคม
2550) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จําเลยทังสองร่
.
วมกันใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมทังสองศาล
.
แทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท ซึ%งจําเลยทังสองได้
.
ใช้ สิทธิยื%นฎีกาคําพิพากษาต่อ
ศาลฎีกา ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
2. ข้ อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จํากัด
คดีนี .บริ ษัท โลตัสทีวี จํากัด ได้ เป็ นโจทก์ยื%นฟ้องบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นจําเลยที% 1 ต่อศาลแพ่ง เมื%อวันที% 22 พฤษภาคม 2550 ให้ รับผิดฐานละเมิด, เปิ ดเผยความลับทางการ
ค้ า, เรี ยกคืนทรัพย์, เรี ยกค่าสินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหาย โดยคดีนี . ศาลมีคําพิพากษาเมื%อวันที% 22
กันยายน 2553 โดยสรุ ปใจความในประเด็นสาระสําคัญตามคําพิพากษาได้ วา่ บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) จําเลย มิได้ กระทําละเมิดหรื อเปิ ดเผยความลับทางการค้ าในสัญญาร่วมให้ บริ การอัน
เป็ นการกระทําให้ บริ ษัท โลตัสทีวี จํากัด โจทก์ ได้ รับความเสียหายตามคําฟ้องแต่ประการใด
โจทก์ได้ ยื%นอุทธรณ์คําพิพากษาเมื%อวันที% 19 เมษายน 2554 และปั จจุบนั คดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์
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7. โครงสร้ างเงินทุน
(1) หลักทรั พย์ ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน : 333,333,333 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที%ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ ว : 250,020,799 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 250,020,799 หุ้น
มูลค่าหุ้นที%ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
(2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเกิดจากหลักทรั พย์ อ้างอิง (NVDR)
ณ วันที% 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มีห้ นุ ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์อ้างอิง
สําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที%เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt : NVDR) จํานวน 3,740,900 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.50 ของทุนชําระแล้ ว ผู้ถือ NVDR จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงเพื%อพิจารณามติเกี%ยวกับการเพิกถอน
หลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํ นวน 10 รายแรก
รายชื%อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก ณ วันที% 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง% เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
ครัง. ล่าสุด ปรากฏดังนี .
ลําดับที% ชื%อ-สกุล
จํานวนหุ้น %ของจํานวนหุ้นทังหมด
.
1
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,500,000
17.00
2
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
40,000,000
16.00
3
บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
40,000,000
16.00
4
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3,740,900
1.50
5
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,500,000
1.40
6
นายพรชัย ทองดีศกั ดิกk ลุ
3,123,500
1.25
7
นายธนบดี ฮุน่ ตระกูล
3,000,000
1.20
8
นางสุรีรัตน์ มุสิกอง
2,920,000
1.17
9
น.ส.มารยาท ตรี วิมล
2,470,900
0.99
10 นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์
2,320,500
0.93
ทีมา : รายชื%อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที% 28 กุมภาพันธ์ 2556 จัดทําโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
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(4) นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ%ากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทหลังหัก
ภาษี หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื%นใด โดยขึ .นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
. มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท
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8. การจัดการ
•
โครงสร้ างการจัดการ

บริ ษัทมีคณะกรรมการทังหมด
.
6 ชุด ประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 13 ท่าน ที%มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที% กจ.12/2543 เรื% อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที%ออกใหม่
ฉบับลงวันที% 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ ดังนี .
(1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
(2) ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี%ยง และ
ที%ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จดั การ
(3) นายสมศักดิk มหาวิริโย 1
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จดั การ
(4) นายกําธร ไวทยกุล2
กรรมการ
(5) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จดั การ
(6) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
(7) ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
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(9) นายชวลิต อัตถศาสตร์
(10) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
(11) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
(12) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
(13) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
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กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หารความเสี%ยง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการ
บริ หารความเสี%ยง

หมายเหตุ :
1. นายสมศักดิk มหาวิริโย ได้ รับแต่งตังให้
. เป็ นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวันที% 14
พฤษภาคม 2555
2. นายกําธร ไวทยกุล ได้ รับแต่งตังให้
. เป็ นกรรมการแทนนายธานี ศรี เจริ ญ เมื%อวันที% 20 ธันวาคม
2555 ซึง% นายธานี ศรี เจริ ญ ได้ รับแต่งตังให้
. เป็ นกรรมการแทนนายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ เมื%อวันที% 14
พฤษภาคม 2555
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย "นายไพรั ช ธัชยพงษ์ หรื อ นายทวีศักดิn
กออนันตกูล คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่ วมกับ นายสมศักดิn มหาวิริโย นายกําธร ไวทยกุล
นางสาวธันวดี วงศ์ ธีรฤทธิn นายอนิรุทธ์ หิรัญรั กษ์ คนใดคนหนึงรวมเป็ นสองคน และประทับตรา
สําคัญของบริษัท" หรื อ "นายสมศักดิn มหาวิริโย หรื อ นายกําธร ไวทยกุล คนใดคนหนึงลงลายมือ
ชือร่ วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ ธีรฤทธิn หรื อ นายอนิรุทธ์ หิรัญรั กษ์ คนใดคนหนึงรวมเป็ นสองคน
และประทับตราสําคัญของบริษัท"
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีการอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจหน้ าที%จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริ ษัทมติที%
ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้ รวมถึงอํานาจหน้ าที% ดังนี .
1. กําหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษัท
2. อนุมตั ิแผนธุรกิจของบริ ษัท
3. กําหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
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5. ดูแลจัดการ และบริ หารงานของบริ ษัทให้ ได้ ผลดีที%สดุ ตามแนวทางของข้ อบังคับของบริ ษัท และ
ตามมติของที%ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง% หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื%นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง% แทน
คณะกรรมการได้
7. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบในห้ างหุ้นส่วน
จํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื%นที%ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื%อประโยชน์ส่วนตนหรื อประโยชน์ของผู้อื%น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที%
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที%จะมีมติแต่งตัง.
8. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาบริ ษัททําขึ .นหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ%มขึ .นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
เว้ นแต่ เรื องดังต่ อไปนี  ซึงคณะกรรมการบริษัทต้ องได้ รับอนุมัตจิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่ อน
ดําเนินการ
1. เรื% องที%กฎหมายกําหนดให้ ต้องใช้ มติที%ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทํารายการที%เกี%ยวโยงกัน ซึง% มีมลู ค่าของรายการที%ต้องขออนุมตั จิ ากที%ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎ
ระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี%ยวกับเรื% องรายการที%เกี%ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียน
3. การซื .อขายสินทรัพย์สําคัญ ซึง% มีมลู ค่าของสินทรัพย์ของบริ ษัทที%ต้องขออนุมตั ิที%ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
. . ตามกฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี%ยวกับเรื% องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป ซึง%
สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังนี
. . บริ ษัทได้ มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที%ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที%ดี (Good Corporate Governance Policy)
นอกจากนี . รวมทังได้
. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที%ดี โดยสนับสนุนให้ กรรมการ
บริ ษัททัง. 13 ท่าน เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ซึง% ทังสองหลั
.
กสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai
Institute of Directors) เพื%อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที%กรรมการได้ ตาม Fiduciary Duties และหลักการกํากับดูแล
กิจการที%ดี (โปรดดูข้อมูลการอบรมของกรรมการแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1)
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คณะกรรมการบริหาร
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 23 ธันวาคม
2553 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
.
หาร เพื%อทําหน้ าที%วางนโยบายหรื อกลยุทธ์ และสนับสนุนในการดูแล
การบริ หาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หาร 4 ท่าน ดังรายชื%อต่อไปนี .
(1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
(2) ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล รองประธาน
(3) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร กรรมการ
(4) นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
นายไพโรจน์ ศุภมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 1 ตุลาคม 2555
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการวางนโยบายหรื อกลยุทธ์ นอกจากนี .ยังสนับสนุนในการ
ดูแลการบริ หาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื%อให้ บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกล
ยุทธ์ที%ได้ กําหนดไว้
2. พิจารณางบประมาณประจําปี ของบริ ษัทก่อนนําเสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื%อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาการเริ% มดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท เพื%อให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทก่อน
นําเสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื%อพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารลงทุนดําเนินโครงการซื .อขายอุปกรณ์สํานักงาน การก่อสร้ างการ
ซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ซึง% มีมลู ค่าไม่เกิน 30 ล้ านบาท
5. ปฏิบตั ิหน้ าที%อื%นๆ ที%ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นครัง. คราว
ทังนี
. . ให้ คณะกรรมการบริ หารมีกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ให้ สอดคล้ องกับการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 29 ธันวาคม
2551 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
.
เพื%อทําหน้ าที%เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดําเนินการและ
เพิ%มมูลค่าให้ องค์กร ซึง% จะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อความเชื%อมัน% และความน่าเชื%อถือของรายงานทางการเงิน
เพิ%มมากขึ .น ปรับปรุงหน้ าที%และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้ การ
สื%อสารระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทสํานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ .น
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ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน (กรรมการทัง. 3 ท่าน มี
ความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรื อการเงิน) ดังรายชื%อต่อไปนี .
(1) ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
ประธาน
(2) นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
กรรมการ
(3) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการ
(4) นางสาวศราพร วาทะสัตย์
เลขานุการ
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที%รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
.
าปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที%มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง. โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบายที%เกี%ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
. ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื%อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็ นอิสระ และความน่าเชื%อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั . รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที%ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
. าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง.
5. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยรายการเกี%ยวโยงหรื อรายการที%อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที%เกี%ยวข้ อง
6. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื%อ
เสนอเป็ นส่วนหนึง% ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง% รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที%เป็ นอิสระจากที%ปรึกษาทางวิชาชีพอื%นใดเมื%อ
เห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ปฏิบตั ิการอื%นใดตามที%คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 25 มิถนุ ายน
2552 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
.
าหนดค่าตอบแทน เพื%อทําหน้ าที%คดั เลือกคณะบุคคลกลุม่ หนึง%
เพื%อเข้ าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดอื%นๆ เพื%อช่วยดูแลระบบบริ หารและระบบ
ควบคุมภายในองค์กร พร้ อมทังเสนอแนวนโยบายการจ่
.
ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดอื%นๆ และกรรมการผู้จดั การ
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีจํานวน 3 ท่าน ดัง
รายชื%อต่อไปนี .
(1) นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
ประธาน
(2) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการ
(3) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการ
(4) นายยศไกร รุจิพงษ์ วาที
เลขานุการ
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที%คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง. รวมทังของกรรมการผู
.
้ จดั การที%เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื%อเสนอให้ ที%ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั งิ านของคณะจัดการ เพื%อเสนอให้ ที%ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรื อกรรมการอื%นใดที%คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการ
นันๆ
. ขึ .น เพื%อเสนอให้ ที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งตามข้ อ 3 และ/หรื อวิธีการ และ
หลักเกณฑ์ใดที%เกี%ยวข้ องเพื%อให้ เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานตามหน้ าที%ของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
5. ปฏิบตั งิ านอื%นที%ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหารความเสียง
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 23 ธันวาคม
2553 ได้ มติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
.
หารความเสี%ยง เพื%อทําหน้ าที%กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
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และให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลเกี%ยวกับความเสี%ยงต่างๆ ที%มีผลกระทบต่อ
บริ ษัททังปั
. จจัยภายในและภายนอกให้ มีความเสี%ยงที%เหลืออยูใ่ นระดับที%เหมาะสมและยอมรับได้
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง มีจํานวน 4 ท่าน ดังรายชื%อต่อไปนี .
(1) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธาน
(2) ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล
กรรมการ
(3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
(4) นายภัทร์ หอสิริ
เลขานุการ
หมายเหตุ
นายไพโรจน์ ศุภมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 1 ตุลาคม 2555
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี%ยง (Risk Framework) เพื%อนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี%ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี . และประเมินความเสี%ยง
4. ประเมิน และอนุมตั แิ ผนการจัดการความเสี%ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมบริ ษัทเกี%ยวกับความเสี%ยงและการจัดการความเสี%ยง เพื%อทราบเป็ นประจํา
ในกรณีที%มีเรื% องซึง% กระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื%อพิจารณาโดยเร็ ว
ที%สดุ
6. สื%อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกับความเสี%ยงที%สําคัญ
7. ดําเนินการอื%นใดตามที%ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื%อวันที% 23 ธันวาคม
2553 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
.
นผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ เพื%อทําหน้ าที%
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ ทุก 6 เดือน
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ มีจํานวน 4
ท่าน ดังรายชื%อต่อไปนี .
(1) ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล
ที%ปรึกษา
(2) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
ประธาน
(3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk
กรรมการ
(4) นายสมศักดิk มหาวิริโย 1
กรรมการ
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(5) นายภัทร์ หอสิริ
เลขานุการ
หมายเหตุ :
1. นายสมศักดิk มหาวิริโย เป็ นกรรมการแทนนายธานี ศรี เจริ ญ เมื%อวันที% 20 ธันวาคม 2555 และ
นายธานี ศรี เจริ ญ เป็ นกรรมการแทนนายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ เมื%อวันที% 14 พฤษภาคม 2555
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การและเสนอ
ต่อที%ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ
2. แจ้ งหลักเกณฑ์ที%จะใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามที%คณะกรรมการเห็นชอบแล้ วให้ แก่
กรรมการผู้จดั การรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที%ประชุม
คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้ งผลการประเมินตามที%คณะกรรมการเห็นชอบแล้ วให้ แก่กรรมการผู้จดั การรับทราบ
คณะกรรมการทีเป็ นอิสระ
คณะกรรมการที%เป็ นอิสระมีหน้ าที%ดแู ลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทจด
ทะเบียนกับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกับบริ ษัทอื%นซึง% มีผ้ บู ริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ เดียวกัน
และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียมกัน นอกจากนี . บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที%กําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทังหมดที
.
%มีอยูจ่ ริ งของบริ ษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี .
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีคณะกรรมการที%เป็ นอิสระ 5 ท่าน ดังรายชื%อต่อไปนี .
(1) นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
กรรมการอิสระ
(2) ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
กรรมการอิสระ
(3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
(4) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ
(5) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัตขิ องกรรมการที%เป็ นอิสระแต่ละท่านตามเอกสารแนบ 1
เลขานุการบริษัท
ตามที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครัง. ที% 1/2556 เมื%อ
วันที% 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ มีมติให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน รักษาการกรรมการผู้จดั การ และกรรมการ
ปฏิบตั หิ น้ าที%เลขานุการบริ ษัทแทนนายภัทร์ หอสิริ ซึง% ลาออกจาตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท เพื%อทําหน้ าที%
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จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังจั
. ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที%กฎหมายกําหนด และดูแลให้
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที%เกี%ยวข้ อง และปั จจุบนั บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างกระบวนการสรร
หาเลขานุการบริ ษัทคนใหม่
การเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2555
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดการประชุมล่วงหน้ าและมีการประชุมพิเศษเพิ%มตามความจําเป็ น
โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนไว้ ลว่ งหน้ าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และรองกรรมการผู้จดั การ ได้ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสาระ การประชุม
กรรมการโดยพิจารณาว่าเรื% องที%สําคัญได้ นําเข้ าสู่วาระการประชุม นอกจากนัน. กรรมการแต่ละท่านมีความเป็ น
อิสระที%จะเสนอเรื% องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทําหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
เพื%อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง. ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที%ผา่ นการรับรอง
จากประธานกรรมการ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที%เกี%ยวข้ องตรวจสอบได้
ในปี 2555 ที%ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษัท มีการประชุมทังสิ
. .น 11 ครัง. คณะกรรมการบริ หาร มีการ
ประชุมทังสิ
. .น 9 ครัง. คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทังสิ
. .น 12* ครัง. คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน มีการประชุมทังสิ
. .น 5 ครัง. คณะกรรมการบริ หารความเสี%ยงมีการประชุมทังสิ
. .น 6* ครัง. และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ มีการประชุมทังสิ
. .น 5 ครัง. รายละเอียดการ
เข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทมี ดังนี .
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การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหารความ ประเมินผลการ
กําหนด
เสียง
ปฏิบัตงิ านของ
ค่ าตอบแทน
กรรมการ
ผู้จัดการ
การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 11 ครัง )

การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 9 ครัง )

การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 12* ครัง )

การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 5 ครัง )

การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 6*ครัง )

1.ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

11/11

9/9

2.ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล

10/11

8/9

3.นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริ ญ 1

3/11

4.นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ 2

2/11

5.นายธานี ศรี เจริ ญ 3

6/11

6.นายสมศักดิk มหาวิริโย 4

7/11

7.นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk

11/11

8.นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

9/11

9.ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์
ฉาย

9/11

12/12

10.นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์

10/11

10/12

5/5

11.นายชวลิต อัตถศาสตร์

8/11

11/12

5/5

12.นางสาววิลาวรรณ
วนดุรงค์วรรณ

11/11

13.นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

10/11

14.นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

11/11

6/9

15.ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล 5

6/11

6/9

3/6

16.นางมรกต กุลธรรมโยธิน

11/11

9/9

6/6

การเข้ าร่ วม
ประชุม
(รวม 5 ครัง )

4/6
3/5
2/5
5/5

5/5
6/6
5/5

* เป็ นการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริ หารความเสี%ยงและกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 ครัง.
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หมายเหตุ :
1. นายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 14 พฤษภาคม 2555
2. นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 14 พฤษภาคม 2555
3. นายธานี ศรี เจริ ญ เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนนายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ เมื%อวันที% 14 พฤษภาคม
2555 และลาออกจากการเป็ นกรรมการโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 20 ธันวาคม 2555 โดยนายกําธร ไวทยกุล เข้ า
เป็ นกรรมการแทน
4. นายสมศักดิk มหาวิริโย เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวันที% 14
พฤษภาคม 2555
5. นายไพโรจน์ ศุภมงคล ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 1 ตุลาคม 2555
กรรมการผู้จัดการ
ที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง. ที% 8/2555 เมื%อวันที% 28 กันยายน 2555 มีมติแต่งตังนางมรกต
.
กุลธรรมโยธิน ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดั การ มีผลตังแต่
. วนั ที% 29 กันยายน 2555
อํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จัดการ
ที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครัง. ที% 1/2544 เมื%อวันที% 14
กันยายน 2544 ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีมติมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ
ทําหน้ าที%ในการบริ หารจัดการกิจการให้ เกิดประสิทธิภาพและกระทําการแทนในนามของบริ ษัท เช่น การทํา
นิตกิ รรม สัญญา ข้ อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที%บริ ษัททํากับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลใดๆ พร้ อมทังมี
. การ
กําหนดวงเงินสําหรับการจัดหาวัสดุ เป็ นต้ น ทังนี
. . การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่เป็ นการมอบอํานาจที%ทําให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการ ซึง% ผู้รับมอบอํานาจหรื อบุคคลที%อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื อมี
อํานาจความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื%นกับบริ ษัท
การสืบทอดตําแหน่ ง
เนื%องจากบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันในการสรรหาและแต่
.
งตังตํ
. าแหน่งกรรมการผู้จดั การจึงต้ องปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการ
ผู้จดั การจะต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ้ องห้ ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทําสัญญาว่าจ้ างชัดเจน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การอย่างสมํ%าเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้ าง
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ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริ หารบริ ษัท มีจํานวน 4 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี .
(1) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
รักษาการกรรมการผู้จดั การและรองกรรมการ
ผู้จดั การ
(2) นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
(3) นายศักดิkนนท์ กังสัมฤทธิk
ผู้อํานวยการอาวุโส
(4) นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์ ผู้อํานวยการ
8.2 กระบวนการสรรหาและแต่ งตัง กรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที%จะได้ รับการแต่งตังให้
. ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทดําเนินการ ดังนี .
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อบังคับของบริ ษัทให้ มีคณะกรรมการ
บริ ษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทังนี
. . กรรมการไม่น้อยกว่ากึ%งหนึง% ของจํานวนกรรมการทังหมด
.
ต้ องมีถิ%นที%อยูใ่ นประเทศไทย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาและเสนอชื%อผู้ที%ได้ รับเลือกตังเป็
. น
กรรมการให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที%ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาเลือกตังให้
. ดํารงตําแหน่งกรรมการ
โดยข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ที%ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
.
กเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี .
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง% มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที%ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึง% หุ้นต่อหนึง% เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที%มีอยูท่ งหมดตามข้
ั.
อ 1 เลือกตังบุ
. คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที%เลือกตังบุ
. คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง% ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
. นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที%พงึ จะมี ในกรณีที%บคุ คลซึง% ได้ รับการเลือกตังในลํ
. าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที%จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื%อให้ ได้ จํานวนกรรมการที%จะพึงมี
ในกรณีที%ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื%นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ
บริ ษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง% ซึง% มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ น
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ¾ ของจํานวนกรรมการที%
ยังเหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที%พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง% เข้ าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที%ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที%ตนแทน
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ที%ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ¾ ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง% มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึ%งหนึ%งของจํานวนหุ้นที%ถือโดยผู้ถือหุ้นที%มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนัน.
องค์ ประกอบและแต่ งตัง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง.
คณะกรรมการบริ หาร โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
.
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง.
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
.
ษัทและเป็ นบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
.
าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
.
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
.
หารความเสี%ยง โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
.
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
.
นผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การโดยแต่งตัง.
จากกรรมการบริ ษัท
กรรมการทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้ วยตัวแทนจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน ตัวแทนจากบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทน
จาก บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2 ท่าน
8.3ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ในปี 2555 ที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท รวม 14 ท่าน
ในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้ านบาท แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับเป็ นค่าเบี .ย
ประชุม ซึง% ในปี 2555 บริ ษัทได้ จา่ ยค่าตอบแทนสําหรับเป็ นค่าเบี .ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และค่าตอบแทนอื%น รวมทังสิ
. .น 5.50 ล้ านบาท
ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารรวม 4 ท่าน เท่ากับ 5.94 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนใน
รูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื%นๆ
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2555
รายชือคณะกรรมการ / ตําแหน่ ง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล

3. นายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ 1
4. นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ 2
5. นายธานี ศรีเจริ ญ3

6. นายสมศักดิk มหาวิริโย
7. นายกําธร ไวทยกุล 3
8. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk
4

9. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
10. ศ.กิตติคณ
ุ ดร. อัจฉรา
จันทร์ ฉาย
11. นายอรัญ เพิม% พิบลู ย์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย% ง /
รองประธานกรรมการบริ หาร / ที%ปรึกษากรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ /กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
12. นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
13. นางสาววิลาวรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผล
วนดุรงค์วรรณ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
14. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความ
เสีย% ง
15. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หาร
16. ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล 5
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย% ง/
กรรมการบริ หาร
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย% ง /
กรรมการบริ หาร
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ประชุม
เบีย ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
(บาท) ต่ อปี
ย่ อย(บาท) ต่ อปี
250,000
110,000
200,000
98,750

80,000

30,000

80,000
120,000

-

120,000

-

-

20,000

200,000
200,000
200,000

50,000
125,000

200,000

150,000

200,000

140,000

200,000

72,500

200,000

60,000

200,000

100,000

180,000

90,000

200,000

120,000
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หมายเหตุ :
1. นายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 14 พฤษภาคม 2555
2. นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 14 พฤษภาคม 2555
3. นายธานี ศรี เจริ ญ เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนนายนพณัฎฐ์ หุตะเจริ ญ เมื%อวันที% 14 พฤษภาคม
2555 และลาออกจากการเป็ นกรรมการโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 20 ธันวาคม 2555 โดยนายกําธร ไวทยกุล เข้ า
เป็ นกรรมการแทน
4. นายสมศักดิk มหาวิริโย เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวันที% 14
พฤษภาคม 2555
5. นายไพโรจน์ ศุภมงคล ลาออกโดยมีผลตังแต่
. วนั ที% 1 ตุลาคม 2555
8.4บุคลากร
ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีจํานวนพนักงานทังสิ
. .น 156 คน โดยแยกเป็ นส่วนงานต่างๆ ดังนี .
1. ฝ่ ายบริ หาร
2 คน
2. สายงานธุรกิจ
57 คน
3. สายงานสนับสนุน
97 คน
ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หารบริ ษัท) เท่ากับ 60.97 ล้ านบาท โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนอื%น
กองทุนสํารองเลี .ยงชีพได้ มีการเปลี%ยนแปลงเฉพาะพนักงานที%เริ% มงานกับบริ ษัทตังแต่
. วนั ที% 1 กันยายน
2550 เป็ นต้ นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี .
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (ร้ อยละของค่ าจ้ าง)
น้ อยกว่า 3 ปี
3
ตังแต่
. 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
3 หรื อ 5
ตังแต่
. 5 ปี ขึ .นไป
3 หรื อ 5 หรื อ 7
โดยบริ ษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้ นจาก
การเป็ นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้ รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทํางาน ดังนี .
อายุงาน
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ ของเงิน
สมทบทีกองทุนจะจ่ ายเมือพนักงานสิน สุด
สมาชิกภาพ
น้ อยกว่า 3 ปี
0%
ตังแต่
. 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
50 %
ตังแต่
. 5 ปี ขึ .นไป
100 %
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ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน% จํากัด มีจํานวนพนักงาน ทังสิ
. .น 1 คน
นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื%อเสริ มสร้ างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับ
เป้าหมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ รวมทังการพั
.
ฒนาศักยภาพ เพื%อให้ บคุ ลากรมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านเพิ%มขึ .น ซึง% จะสร้ างความได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทอย่างยัง% ยืน โดยในปี ที%ผ่านมา
บริ ษัทได้ ดําเนินการพัฒนาทักษะด้ านการบริ หารจัดการขันสู
. งสําหรับผู้บริ หาร และบริ ษัทยังสนับสนุนให้
บุคลากรได้ รับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื%องทังภายในและภายนอกควบคู
.
ไ่ ปกับการดําเนินการด้ านการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ให้ บคุ ลากร มีการแลกเปลี%ยนเรี ยนรู้การถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์ โดยผ่านทางหลายๆ ช่องทาง พร้ อมทังให้
. บคุ ลากรมีความพร้ อมในการรับมือกับการแข่งขัน
ทางธุรกิจและการเปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
นอกจากนี . ในการพัฒนาบุคลากรบริ ษัทยังคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มการพัฒนาทังด้
. านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ ที%เชื%อมโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที%มาจากการเลือกตังภายในเป็
.
นหลักในการดําเนินการเพื%อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและ
สังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
8.5 รายงานการกํากับดูแลกิจการทีดี
รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญกับการบริ หารงานโดยยึดมัน% ในความซื%อสัตย์และ
ความโปร่งใสในข้ อมูลที%สามารถเปิ ดเผยได้ และยึดมัน% ในคุณค่าหลักขององค์กรเพื%อใช้ เป็ นหลักใน การ
บริ หารจัดการและการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มีระบบการบริ หารที%มีประสิทธิภาพ โดยที%ผ่านมาคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ ยึดมัน% ในข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใต้ นโยบายเกี%ยวกับการกํากับดูแลกิจการที%ดี
เพื%อให้ มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ นําแนวทาง
การบริ หารงานด้ วยการกํากับดูแลกิจการที%ดีกําหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริ ษัทเพื%อให้
เป็ นกลไกสําคัญที%ผลักดันให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กํากับดูแล
ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริ หารจากผู้บริ หารระดับสูง สูบ่ คุ ลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทราบปั ญหาที%เกิดขึ .นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ บรรลุผลสําเร็ จตามที%
ตังเป
. ้ าหมายไว้
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี .
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ และมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ กําหนด
ไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที%ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั . .นฐานเท่าเทียมกัน ซึง% ได้ แก่ สิทธิในการรับ
สารสนเทศที%เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที%เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้ รับใบหุ้น
และสิทธิในการโอนหุ้น
1.1การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที%สําคัญของบริ ษัทอย่างมี
คุณภาพ โดยเป็ นข้ อมูลที%ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เป็ นปั จจุบนั ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ที%สําคัญคือการเข้ าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ทําการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี%ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้ วนภายในระยะเวลาที%กําหนด โดยนําส่งเอกสารต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังรายงานผ่
.
านระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทสารสนเทศที%ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports)
เช่น งบการเงินประจําปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ ข้ อมูลประจําปี เป็ น
ต้ น รวมทังประเภทสารสนเทศสํ
.
าคัญตามเหตุการณ์ตา่ งๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กําหนดวัน เวลา
และสถานที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มี
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชื%อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การจ่ายเงินปั นผลและวันกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีรับเงินปั นผล
(Record Date) และวันรวบรวมรายชื%อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น แจ้ งมติที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี การแต่งตังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ
.
สระ เป็ น
ต้ น
ในรอบปี ที%ผา่ นมาบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้ องมาโดย
ตลอด และไม่เคยถูกลงโทษกรณีบริ ษัทไม่นําส่งหรื อนําส่งรายงานตามที%กฎหมายกําหนดล่าช้ าแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับการปฏิบตั แิ ละการกระทําใดๆ
ที%จะต้ องไม่เป็ นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท ยิ%งไปกว่านันบริ
. ษัทได้
พยายามที%จะจัดให้ มีชอ่ งทางในการสื%อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ผู้สนใจทัว% ไป และสาธารณชน
เพื%อให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างสะดวกและทัว% ถึงเป็ นปั จจุบนั โดยจัดให้ มีเว็บไซต์
(www.inet.co.th) เผยแพร่ข้อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
.
งกฤษ โดยจัดรวบรวมข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการสืบค้ นข้ อมูล และง่ายต่อการติดต่อสื%อสารกับทางบริ ษัท
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1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง. ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตังแต่
. วนั
สิ .นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที%สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สิทธิเท่า
เทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริ ม ผู้ถือหุ้น
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื%อที%ผ้ ถู ือหุ้นซึง% เป็ นเจ้ าของกิจการจะได้ มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริ ษัท มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื% องสําคัญของบริ ษัท รวมทังตรวจสอบการดํ
.
าเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัท
และฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูม่ ือ AGM
Checklist ที%จดั ทําขึ .นโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง%
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารถือเป็ นหน้ าที%และความรับผิดชอบที%ต้องดําเนินการด้ วยความโปร่งใส
ชอบธรรมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี%ยวข้ องทุกฝ่ าย
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครัง. คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555”
ในวันพฤหัสบดีที% 19 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม INET Hall ชันไอที
.
อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร์ เลขที% 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึง% มีระบบขนส่ง
มวลชนที%ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ ในการเดินทางไปเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างสะดวก โดยบริ ษัทได้ จดั สิ%งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการประชุมไว้ อย่างครบครัน ได้ แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที%ใช้ ในการนําเสนอเรื% องต่อ ที%
ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และBarcode ที%ใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทํา
ให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยํา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทเปิ ดให้ มีการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมตังแต่
. เวลา 11.00 น. ก่อนเวลาเริ% มประชุมเป็ น
เวลา 2 ชัว% โมง และผู้ถือหุ้นที%เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ อย่างต่อเนื%องจนถึง
เวลาเลิกประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื%อเริ% มการประชุมปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 43 ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแทน จํานวน 30
ราย รวมทังสิ
. .น 73 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 137,973,903 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมดที
.
%จําหน่ายและเรี ยกชําระ
เต็มมูลค่าแล้ วของบริ ษัทจํานวน 250,020,799 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 55.18 ซึง% มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที%จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั.
ษัท ถือเป็ นครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท สําหรับการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื%อเข้ าร่ วมประชุมนัน. บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นิตกิ รของบริ ษัทเป็ นผู้
ตรวจสอบตามขันตอนที
.
%พงึ ปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามรายละเอียดที%ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุม
ในการประชุมคราวดังกล่าวมีกรรมการของบริ ษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะพร้ อมฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทได้ เข้ าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที%ปรึกษากฎหมายของบริ ษัท เพื%อให้
ข้ อมูลเพิ%มเติมและร่วมตอบข้ อซักถามในรายละเอียดแก่ที%ประชุม
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1.2.1 ก่ อนการประชุม
บริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลที%เกี%ยวข้ องสําหรับการตัดสินใจในที%ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่าง
เพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ หลังจากที%คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2555 บริ ษัทได้ แจ้ งกําหนดวัน เวลา สถานที%ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้ อมข้ อมูลที%เกี%ยวข้ อง
และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ในแต่ละเรื% องที%เสนอต่อที%ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบโดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00น. ในวันทําการถัดจากวันที%คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
รายละเอียดของเรื% องเพื%อพิจารณาเหตุผลจําเป็ น ผลกระทบทังด้
. านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรายชื%อของกรรมการอิสระ เพื%อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที%จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้
รวมทังส่
. งแผนที%แสดงสถานที%ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อนการประชุม และได้ โฆษณาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื%อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
ทังนี
. . บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมเป็ นเวลาล่วงหน้ าอย่าง
เพียงพอ โดยได้ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และเอกสารประกอบทังชุ
. ด ซึง%
เหมือนกับข้ อมูลที%บริ ษัทจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้ วข้ างต้ นไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ล่วงหน้ า 2 เดือนก่อนวันประชุมฯ
นอกจากนี . บริ ษัทได้ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง% เป็ นนายทะเบียน
หุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินการจัดส่งเอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื%อวันที%
5 เมษายน 2555 ซึง% เป็ นไปตามที%กฎหมายกําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 บริ ษัทได้ นําแนวทางปฏิบตั ทิ ี%เสนอแนะโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที%สง่ เสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื% องคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทังเสนอชื
.
%อบุคคลที%มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอ
เรื% องไว้ อย่างชัดเจน โดยให้ เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที% 1 มกราคม ถึงวันที% 31 มกราคม 2555 ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที%ดีเกี%ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2555 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื%อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื%อบุคคลเพื%อสมัคร
เป็ นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี . คณะกรรมการบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ สอบถามหรื อขอข้ อมูลเพิ%มเติมใน
เรื% องที%ได้ บรรจุไว้ ในระเบียบการประชุม และ/หรื อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นอื%นใดที%เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
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ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื%อที%บริ ษัทจะได้ ชี .แจงรายละเอียดหรื อให้ ข้อมูลเพิ%มเติมใน
ที%ประชุมต่อไป
1.2.2 ระหว่ างการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ประธานที%ประชุมได้ แจ้ งองค์ประชุมแนะนํากรรมการ
ฝ่ ายบริ หาร ผู้สอบบัญชี ที%เข้ าร่วมในการประชุม ต่อจากนันได้
. แจ้ งให้ ที%ประชุมทราบวิธีปฏิบตั ใิ นการออก
เสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที%บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนในทุกเรื% องที%เสนอต่อที%ประชุม ซึง%
ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับเมื%อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัทได้ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ใน
การช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่างการประชุม ประธานที%ประชุมทําหน้ าที%ดําเนินการประชุมไปตามลําดับที%แจ้ งไว้ ใน
ระเบียบวาระการประชุม โดยเมื%อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ ว ประธานที%ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้ อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้ เวลาอภิปราย
อย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนัน. ฝ่ ายบริ หารจะตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสําคัญ
กับทุกคําถามแล้ วจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในเรื% องที%พิจารณาซึ%งประธานที%ประชุมได้ แจ้ งผล การออกเสียงในแต่
ละเรื% องให้ ที%ประชุมทราบโดยแยกเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ทังนี
. . เมื%อมีการลงมติใน
แต่ละวาระนัน. บริ ษัทได้ กําหนดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยอํานวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
.
และการพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ มีการนําเสนอต่อที%ประชุมเพื%อพิจารณาลงมติแยก
จากกัน และในการเลือกตังกรรมการกํ
.
าหนดให้ มีการลงมติเป็ นรายคน ซึง% รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละ
ครัง. ประมาณ 2 ชัว% โมง 30 นาที ได้ กําหนดการประชุมเวลา 13.00 น. และ เลิกประชุมประมาณ 15.30 น.
1.2.3 หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
เรื% องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ”งดออกเสียง” พร้ อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียง
แต่ละประเภท ผ่านทางระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ .นใน
วันทําการถัดจากวันประชุม ก่อน 9.00 น.
การจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้ มีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยบันทึกสาระสําคัญของแต่ละเรื% องที%เสนอต่อที%ประชุม สรุปประเด็นสําคัญของข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและ
คําชี .แจงของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเพิ%มเติมของที%ประชุม รวมทัง.
มติที%ประชุมพร้ อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื% องไว้ อย่างชัดเจนและ
ครบถ้ วน โดยบริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมที%จดั ทําแล้ วเสร็ จลงนามรับรองโดยประธานที%ประชุมส่งให้
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า) เพื%อเป็ นเอกสารตรวจสอบ
และอ้ างอิง พร้ อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในกําหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หารได้ ยึดถือหลักการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที%ได้ กําหนด
นโยบายเกี%ยวกับการดําเนินดูแลกิจการที%ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั . .นฐานเท่าเทียมกัน เนื%องจากเห็นว่าเป็ น
สิ%งที%มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง% ยืน โดยให้ ความสําคัญต่อ
สิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึง% ได้ แก่สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที%เพียงพอ ทันเวลา ทัน
เหตุการณ์ และในรู ปแบบที%เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
เนื%องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทจึงมีสิทธิ
ได้ รับการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการของบริ ษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2555 แม้ บริ ษัทมีผล
ประกอบการเป็ นกําไร แต่บริ ษัทยังคงขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กําหนดมิให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
ในการดําเนินการเพื%อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิขนพื
ั . .นฐานในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการ
อย่างเท่าเทียมกันนัน. นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี%ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทได้ เพิ%มช่องทางการเข้ าถึงของข้ อมูลของบริ ษัททาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง% ได้ จดั ให้ มีการนําเสนอข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
.
งกฤษที%ได้ ปรับปรุงให้ เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ
นอกจากนี . ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เพื%อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที%ไม่สะดวกเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทได้ จดั ทําแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ ผ้ อู ื%นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง% บริ ษัทจะระบุรายชื%อไว้ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที%
กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื%อให้ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่มีเงื%อนไข
รายละเอียดและขันตอนต่
.
างๆ ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น
สามารถสอบถามได้ ทงทางโทรศั
ั.
พท์หรื อช่องทางอื%นๆ
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื% องเพื%อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเสนอชื
.
%อบุคคลเพื%อเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า นับเป็ นมาตรการ
หนึง% ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการกําหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรื อผู้บริ หาร
บริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในเพื%อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื%นในทางมิชอบ ซึง% เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการรักษาความลับคําสัง% ที%เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือ
ปฏิบตั ิโดยกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน มาแล้ วตังแต่
. ปี 2544
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอก
.
บริ ษัท ตังแต่
. สงั คม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี . คูแ่ ข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ%งแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและจัดทําประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที%ดี
ของบริ ษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื%อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรื% องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี%ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท นโยบายการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี%ยวกับผลประโยชน์ขดั กัน นโยบายเกี%ยวกับ
การควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี%ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบาย
เกี%ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี%ยวกับความลับของบริ ษัทนโยบายเกี%ยวกับการซื .อขาย
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น ซึง% กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด
3.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที%ดีของบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน การให้ ข้อมูลข่าวสารที%มีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ ถู ือหุ้น การส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื%อให้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื% องสําคัญ รวมทังเพื
. %อรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษัท ตลอดจนเพื%อสามารถติดตามการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร การจัดให้
มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื%อประโยชน์สว่ นตนของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเพื%อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 ไม่มีข้อร้ องเรี ยนใดๆ เกี%ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขนพื
ั . .นฐานของผู้ถือหุ้น หรื อการ
กระทําความผิดของกรรมการและผู้บริ หารเกี%ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน
คู่ค้า
บริ ษัทให้ ความสําคัญในกระบวนการจัดซื .อจัดหา ซึง% เป็ นกระบวนการสําคัญเพื%อกําหนดค่าใช้ จา่ ย
และคุณภาพสินค้ า จึงต้ องมีขนตอนการดํ
ั.
าเนินงานเพื%อให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคูค่ ้ า อันเป็ นบุคคลที%ชว่ ยเหลือและเป็ นส่วนหนึง% ในการผลักดันให้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทสําเร็ จลุลว่ งไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค
บนพื .นฐานการแข่งขันที%เป็ นธรรมและเคารพซึง% กันและกัน
เจ้ าหนี 
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับบรรดาเจ้ าหนี .ทางการค้ า ซึง% เป็ นผู้มีสว่ นสําคัญในการสนับสนุนให้ ธุรกิจ
ของบริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างเรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทเข้ มงวดในการชําระหนี .ค่าบริ การ และ/หรื อค่า
สินค้ าที%ได้ ซื .อจากเจ้ าหนี .ทางการค้ าตามกําหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิว่าเป็ นเจ้ าหนี .ทาง
การค้ ารายใหญ่หรื อรายเล็ก
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คู่แข่ งทางธุรกิจ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคูแ่ ข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้ มองว่าเป็ นเพียงคูแ่ ข่งทางธุรกิจด้ านเดียว แต่
บริ ษัทยังมองว่าด้ วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คูแ่ ข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ
ที%สําคัญได้ ในอนาคต บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
พนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื%อเสริ มสร้ าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ ให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ อง
กับเป้าหมายของงาน และผลสําเร็ จของธุรกิจ รวมทังการด้
.
านการพัฒนาศักยภาพ เพื%อให้ บคุ ลากรมีขีด
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิ%มขึ .น
โดยในปี ที%ผ่านมาบริ ษัท ได้ ดําเนินการพัฒนาทักษะด้ านการบริ หารจัดการขันสู
. งสําหรับผู้บริ หาร
และบริ ษัทสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื%องทังภายในและภายนอกควบคู
.
ไ่ ปกับการ
ดําเนินการด้ านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) พร้ อมทังให้
. บคุ ลากรมีความพร้ อมในการ
รับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
นอกจากนี . ในการพัฒนาบุคลากร ยังคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโดย
ส่งเสริ มการพัฒนาทังด้
. านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ ที%เชื%อมโยงกับ Core Value
โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที%มาจากการเลือกตังภายใน
.
เป็ นหลักในการดําเนินการ เพื%อเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทอดผ้ าป่ าสามัคคี
การประชุมและสังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
สังคม
ในปี 2555 บริ ษัทได้ ร่วมให้ การสนับสนุนกิจกรรมด้ านการศึกษา บริ ษัทยึดมัน% สร้ างสรรค์และ
จรรโลงสังคมไทยด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารที%เป็ นประโยชน์มาพัฒนาและ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนไทย คือ โครงการ “ก้ าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Web Master
Camp)” ที%บริ ษัทร่วมกับสมาคมผู้ดแู ลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) จัดทํากิจกรรมต่อเนื%องเป็ น
ปี ที% 9 เพื%อเป็ นเวทีในการสร้ างโอกาสให้ กบั เยาวชนไทยทัว% ประเทศได้ มีโอกาสเข้ าฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
อย่างเต็มที% โดยมีวิทยากรชื%อดังให้ ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื%อให้ เยาวชนได้ แสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้ างสรรค์ และเสริ มสร้ างประสบการณ์นอกห้ องเรี ยนเพื%อมุง่ สูก่ ารเป็ นเว็บมาสเตอร์ มืออาชีพที%ดี มีจริ ยธรรม
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึง% จะเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ มี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไปได้ และในปั จจุบนั มีนกั ศึกษาที%ผ่านการอบรมมาแล้ ว
800 ราย โดยในปี 2555 ได้ ขยายโอกาสการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนในเขตภูมิภาคโดยสัญจรไปยังจังหวัด
พิษณุโลก
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3.2 ช่ องทางการสือสารกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื%อสารกับบริ ษัทได้ โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้ วยกัน เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษัท เลขานุการบริ ษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื ออาจใช้
ช่องทางอื%นที%ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี . ผู้มีสว่ นได้ เสียยังสามารถแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการ
กระทําผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ เพื%อสัง% การให้ มีการ
ตรวจสอบข้ อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทได้
กล่าวโดยสรุ ป บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อปฏิบตั ิที%ได้ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที%ดี และนโยบายต่างๆ ที%เกี%ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียที%ได้ กําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด และในรอบปี ที%ผา่ นมาบริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื% องที%เกี%ยวกับผู้มีส่วนได้ เสีย
4. นโยบายเกียวกับการไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อเรื% องทรัพย์สินทางปั ญญา และถือเป็ น
นโยบายหลักของบริ ษัท ดังนัน. บริ ษัทจึงมีนโยบายไม่สง่ เสริ ม สนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
.
อมในการใช้
ซอฟต์แวร์ ใด ๆ ที%เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื%น โดยได้ กําหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้ พนักงาน
ทุกคนจะต้ องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที%เกี%ยวข้ องกับการใช้ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
นอกจากนัน. บริ ษัทยังมีการประกาศภายในบริ ษัทเรื% อง “ห้ ามกระทําการอันเป็ นการละเมิดหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมาย” เนื .อหาโดยสรุปเป็ นการประกาศห้ ามพนักงานกระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และ/หรื อกระทําการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
5.1 คุณภาพของข้ อมูลทีเปิ ดเผย
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารบริ ษัท และพนักงานทุกท่านตระหนักดีวา่ ข้ อมูลและสารสนเทศที%
เกี%ยวข้ องกับบริ ษัทล้ วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
กระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย และการซื .อขายหุ้นของบริ ษัททุกส่วนงานจึงได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการ
กํากับดูแลให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที%มีนยั สําคัญของบริ ษัทอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยยึดหลัก ความ
ถูกต้ อง ความรวดเร็ ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุม่ ซึง% เป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที%และแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที%เกิดขึ .น
โดยสารสนเทศที%เปิ ดเผยต้ องเป็ นข้ อมูลที%ถกู ต้ องตรงกับข้ อเท็จจริ ง ชัดเจนไม่คลุมเครื อเป็ นข้ อมูลที%
มีมติข้อสรุ ปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้
และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื%อให้ การรับรู้ข้อมูลทัว% ถึงและ
เท่าเทียมกัน
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5.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หารได้ ยึดถือการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นหลัก ทังข้
. อกําหนด
ในการเปิ ดเผยสารสนเทศที%ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิ ดเผย
สารสนเทศสําคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที%ใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษัท ได้ แก่ การจัดส่งเอกสารให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี . บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที%ถกู ต้ องครบถ้ วนทันเวลา และ
โปร่งใส จึงได้ เพิ%มช่องทางเลือกอื%นในการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื%อให้ มีการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทวั% ถึงมากยิ%งขึ .น ได้ แก่
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทังแบบแสดงรายการข้
.
อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
5.3นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทจัดให้ มีสว่ นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที%ทําหน้ าที%เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื%อสาร เพื%อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนทัว% ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที%เกี%ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทังดู
. แล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดําเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที%บริ ษัทแจ้ งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สําหรับการติดต่อส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์สามารถทําได้ โดยทางโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของ
บริ ษัทที% www.inet.co.th/ir และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที% ir@inet.co.th
5.4 นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์
ในปี 2555 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริ ษัทหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ อย่างทัว% ถึง
และเป็ นธรรมในการให้ ข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง%
บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ องผลประกอบการของบริ ษัท แนวโน้ มและทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เพื%อให้ นกั วิเคราะห์นําไปเป็ นข้ อมูลเพื%อสื%อสารเปิ ดเผยต่อนักลงทุนทัว% ไป
6. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ มีการกําหนดโครงสร้ างการจัดการเพื%อให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดและแนวทางที%บงั คับใช้
และเสนอแนะโดยกฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแล ซึ%งเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทจากมติที%ประชุมผู้
ถือหุ้น และตามระเบียบของบริ ษัทที%ได้ กําหนดขึ .น
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ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 13 ท่าน ซึง% มีขนาดเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริ ษัท กรรมการมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทางด้ านความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน
(วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริ หารธุรกิจ กฎหมาย) มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ในการ
ทํางาน ทักษะ ความเชี%ยวชาญ คุณวุฒิซงึ% เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ทังการ
.
กําหนดทิศทางและนโยบายการกํากับดูแลการบริ หารงานและการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร กรรมการ
บริ ษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ทังนี
. . กรรมการบริ ษัททุกท่านไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที%เกี%ยวกับทรัพย์ซงึ%
ได้ กระทําโดยทุจริ ตและไม่มีประวัติการทํารายการที%อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
ในรอบปี ที%ผา่ นมา บริ ษัทมีกรรมการที%เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน คือ กรรมการผู้จดั การ1 และรองกรรมการ
ผู้จดั การ โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการที%ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารและไม่ใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ที%เป็ นเจ้ าหน้ าที%สงู สุดของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และแม้ ว่าประธานกรรมการจะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่คือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที%การเป็ นประธานอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงําหรื อชี .นําความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริ มให้
กรรมการทุกคนได้ มีโอกาสร่ วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที% โดยให้ เวลาอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมเพื%อให้ ได้ ข้อยุตริ ่ วมกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ในทุกเรื% องที%นําเสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุก
ครัง.
จํานวนกรรมการ (ที%ไม่รวมกรรมการอิสระ) ในคณะกรรมการเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของ
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ได้ แก่ กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ แก่ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ซึง% ถือหุ้นร้ อยละ 17) จํานวน 2 ท่าน บริ ษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (ซึง% ถือหุ้นร้ อยละ 16) จํานวน 2 ท่าน และบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ซึง% ถือหุ้น
ร้ อยละ 16) จํานวน 2 ท่าน
นอกจากนี . ไม่มีกรรมการรายใดของบริ ษัทที%ดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริ ษัท
ซึง% สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที%ในฐานะกรรมการของบริ ษัท และเพื%อให้ กรรมการผู้จดั การซึง% เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
บริ หารสูงสุดของบริ ษัทสามารถปฏิบตั หิ น้ าที%ได้ อย่างเต็มที%และมีโอกาสได้ แลกเปลี%ยนประสบการณ์ สร้ าง
ความสัมพันธ์และเครื อข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื%นๆ ซึง% จะเอื .อประโยชน์ตอ่ การประกอบกิจการของ
บริ ษัท
ทังนี
. . บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายบุคคลใน
หัวข้ อคณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หารบริ ษัทในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทซึง% ให้ ความสําคัญกับความ
โปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อบริ ษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณากลัน% กรองของ คณะกรรมการสรรหา
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และกําหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับพิจารณาแต่งตังในกรณี
.
การแต่งตัง.
กรรมการที%ไม่ได้ ออกตามวาระ รวมทังกรณี
.
การแต่งตังแทนกรรมการที
.
%ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื%อนําเสนอให้ ที%ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตังต่
. อไป
หมายเหตุ :
1. กรรมการผู้จดั การได้ ลาออกโดยมีผลเมื%อวันที% 1 ตุลาคม 2555
การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 13 ท่าน ประกอบด้ วย
สถานะ
กรรมการที%เป็ น
กรรมการที%ไม่เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
กรรมการที%เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
กรรมการที%ไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือ
หุ้น

1

6
3

3

บริ ษัทมีกรรมการที%เป็ นอิสระทังหมด
.
5 ท่าน ของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะมี
.
จํานวนเท่ากับ 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมด
.
13 ท่าน ซึง% เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนี . กรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ดังนัน. ผู้มีสว่ นได้ เสียจึงมัน% ใจได้ วา่
กรรมการสามารถปฏิบตั งิ านในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระ ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการบริ หารงาน
ทังนี
. . คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที%รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้ าที%ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที%ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื%อสัตย์สจุ ริ ตและความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งที%แน่นอน ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง. ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3
ออกจากตําแหน่ง โดยให้ กรรมการที%ดํารงตําแหน่งนานที%สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการ
อิสระที%ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี .
- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
.
ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม ทังนี
. . นับ
รวมหุ้นที%ถือโดยผู้เกี%ยวข้ อง ได้ แก่ คูส่ มรส และบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
- ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
. เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที%ปรึกษาได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อเป็ นบุคคลที%อาจมีความขัดแย้ ง
โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
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- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังใน
.
ด้ านการเงิน และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที%อาจมีความขัดแย้ งใน
ลักษณะที%จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
- ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรื อบุคคลที%
อาจมีความขัดแย้ งและไม่ได้ รับการแต่งตังให้
. เป็ นตัวแทนเพื%อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
6.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
.
ดย่อยตามความเหมาะสมเพื%อพิจารณากลัน% กรอง
และเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท และช่วยให้ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ%งขึ .น จํานวน 5 คณะ ประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริ หาร แต่งตังขึ
. .นเมื%อวันที% 29 ธันวาคม 2551 เพื%อสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการ
วางนโยบายหรื อกลยุทธ์ นอกจากนี .ยังสนับสนุนในการดูแลการบริ หาร การจัดการ และนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจ เพื%อให้ บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที%ได้ กําหนดไว้ โดยอํานาจหน้ าที%ของคณะ
กรรมการบริ หารเป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมการ ทังนี
. . ในปี 2555 มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หารทังหมด
.
9 ครัง.
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตังขึ
. .นเมื%อวันที% 14 กันยายน 2544 เพื%อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท โดยอํานาจและหน้ าที%ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อ
คณะกรรมการ ทังนี
. . ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
.
10 ครัง. โดยเป็ นการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง จํานวน 2 ครัง.
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แต่งตังขึ
. .นเมื%อวันที% 30 เมษายน 2549 เพื%อคัดเลือก
บุคคลที%สมควรได้ รับการเสนอรายชื%อเป็ นกรรมการใหม่ และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 5 ครัง.
คณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง แต่งตังขึ
. .นมาเมื%อวันที% 25 มิถนุ ายน 2550 เพื%อทําหน้ าที%กําหนด
กรอบนโยบาย แนวทาง และให้ ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลเกี%ยวกับความเสี%ยง
ต่างๆ ที%มีผลกระทบต่อบริ ษัท ทังปั
. จจัยภายในและปั จจัยภายนอกให้ มีความเสี%ยงที%เหลืออยูใ่ นระดับที%
เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอํานาจและหน้ าที%ของคณะบริ หารความเสี%ยงเป็ นไปตามรายละเอียดหัวข้ อ
คณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง ทังหมดจํ
.
านวน.6 ครัง. โดยเป็ น
การประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ครัง.
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ แต่งตังขึ
. .นเมื%อวันที% 21 กันยายน
2552 เพื%อทําหน้ าที%กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
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พร้ อมทังติ
. ดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที%
ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้จดั การ จํานวน 5 ครัง.
6.3 บทบาท หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบไปด้ วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์การ
ทํางานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้ การปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ พัฒนาองค์กรสูค่ วามสําเร็ จ โดยเป็ นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที%เหมาะสม เพื%อเพิ%ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติที%ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื%อตรง มีจริ ยธรรมภายใต้ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการบริ หารของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของ
บริ ษัทตลอดจนกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะผู้บริ หารและคณะจัดการของบริ ษัท
เพื%อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที%กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้ องตาม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที%กํากับดูแลและหน่วยงานทางราชการที%เกี%ยวข้ องและตามมติ
ของที%ประชุมผู้ถือหุ้น เพื%อเพิ%มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและความมัน% คงให้ แก่ ผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัททุกคนตระหนักในหน้ าที%ตอ่ ผู้ถือหุ้นที%เป็ นเจ้ าของกิจการและเป็ นผู้แต่งตัง.
กรรมการ โดยการปฏิบตั หิ น้ าที%และความรับผิดชอบในการดูแลบริ หารกิจการให้ เป็ นไป เพื%อประโยชน์ที%ดี
ที%สดุ ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ าที%สําคัญ 4 ประการ ได้ แก่ การปฏิบตั หิ น้ าที%ด้วยความระ
วัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบตั หิ น้ าที%ด้วยความซื%อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที%ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน (Duty of Disclosure)
การแบ่ งแยกอํานาจหน้ าที
เพื%อให้ การดําเนินของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที%ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ% ถือหุ้นร้ อยละ 17 ของหุ้นทังหมด
.
โดยประธาน
กรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ เพื%อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที%ในการกําหนดนโยบายการ
กํากับ ดูแลและการบริ หารงานประจํา ดังนัน. ผู้มีสว่ นได้ เสียจึงมัน% ใจได้ วา่ กรรมการบริ ษัทสามารถ
ปฏิบตั งิ านในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระ ซึง% จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริ หารงาน

หน้ าที% 52

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ประธานกรรมการเป็ นผู้นําและเป็ นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการสนับสนุน และผลักดันให้ กรรมการบริ ษัททุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม เช่น การตัง.
คําถามที%สําคัญต่างๆ หารื อ ช่วยเหลือแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของคณะจัดการผ่านทาง
กรรมการผู้จดั การอย่างสมํ%าเสมอ แต่จะไม่เข้ าไปก้ าวก่ายในงานประจําที%คณะจัดการมีหน้ าที%เป็ นผู้รับผิดชอบ
ดูแล และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นหัวหน้ าของคณะจัดการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบอํานาจให้ กรรมการ
ผู้จดั การ หรื อผู้รับมอบอํานาจเท่านันเป็
. นผู้ที%มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษัทตามอํานาจที%มอบไว้
กรรมการผู้จดั การได้ มอบอํานาจให้ คณะจัดการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้ าที%
รับผิดชอบที%ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
. . จะเห็นว่าอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการได้ มี
การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที%อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริ หารสูงสุดของบริ ษัททําหน้ าที%ในการบริ หารจัดการ
กิจการให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ กรอบนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษัททํา
หน้ าที%ควบคุมการดําเนินงานภายในองค์กรทังหมด
.
อาทิเช่น อํานาจในการจัดจ้ าง บรรจุ แต่งตัง. การปรับ
เลื%อนตําแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้ าง และกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากบุคลากรไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
วินยั ของบริ ษัท ออกคําสัง% และประกาศวิธีการในการบริ หารงานโดยไม่ขดั แย้ งกับระเบียบปฏิบตั ขิ องบริ ษัท มี
อํานาจลงนามในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซื .อจัดจ้ างในวงเงินครัง. ละไม่เกิน 10 ล้ านบาท และอํานาจใน
การพิจารณาอนุมตั ใิ นการบริ หารด้ านอื%น ๆ เพื%อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ทังนี
. . ต้ องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษัทได้ ยดึ มัน% ในการกระทําในสิ%งที%ถกู ต้ องเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หารบริ ษัทและพนักงานทุกคน โดยบริ ษัทมีนโยบายที%จะจัดทําแนวทางเกี%ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ
หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื%อให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หารบริ ษัท และพนักงานทุกคนได้ ยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที%ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื%อสัตย์ สุจริ ต และเที%ยงธรรม ทังการ
.
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง% ได้ ทําการเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการไว้ บน
ระบบสื%อสารอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ ภายในบริ ษัท กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารบริ ษัท และพนักงานทุกท่านสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวกทัว% ถึงตลอดเวลา
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที%
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน เช่น ขันตอนการอนุ
.
มตั ิรายการที%เกี%ยวโยงกัน กําหนด
นโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้เกี%ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไป
ใช้ เพื%อประโยชน์สว่ นตน รายการที%อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบถึง
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รายการที%มีความเกี%ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี%ยวกับ
รายการที%มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที%เกี%ยวโยงกันเสมอ โดยผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง. รวมทังมี
. การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดย
กําหนดราคาและเงื%อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยรายการ
ระหว่างกันที%มีสาระสําคัญจะเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ นในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในวาระใดที%กรรมการมีสว่ นได้ เสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้ กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียแจ้ งต่อที%ประชุมเพื%อ
รับทราบและงดออกเสียงหรื อความเห็นใด ๆ ในวาระนันๆ
.
การดูแลเรื% องการใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท (ซึง%
รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที%ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) รายงานการเปลี%ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที%มีการเปลี%ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกําหนดระเบียบเกี%ยวกับการรักษา
ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง% ถ้ าคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื%อ
ประโยชน์ส่วนตนจะต้ องมีโทษตามที%ระบุในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทัง. คณะกรรมการได้ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงื%อนไขและวิธีการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริ หาร โดยเป็ นหน้ าที%ของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารในการจัดทํารายงานและ
จัดเก็บหลักฐานไว้ ที%บริ ษัท เพื%อให้ บริ ษัทได้ ทราบถึงการมีสว่ นได้ เสียที%อาจจะเกี%ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษัท และไม่ก่อให้ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังในระดั
.
บบริ หารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้ าที%ในการตรวจสอบเพื%อให้ มนั% ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ที%สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินตามแนวทางที%กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที%เกี%ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื%อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มี
ความเป็ นอิสระสามารถทําหน้ าที%ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที% คณะกรรมการจึงกําหนดให้ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผล
จากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย โดยในปี 2549 ได้ ริเริ% มจัดให้ มีการบริ หารจัดการภายในองค์กรที%มีความ
สอดคล้ องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที%ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบการ
ประเมินผลที%มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้ วย Balanced Scorecard และบูรณาการกับระบบ
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บริ หารจัดการความเสี%ยงทัว% ทังองค์
. กร (Enterprise Risk Management) เพื%อให้ เป็ นองค์กรที%มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้ างความเชื%อมัน% ต่อลูกค้ าและผู้ถือหุ้น
การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบเกี%ยวกับการรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง% มี
รายละเอียดดังต่อไปนี .
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของ
บริ ษัท
2. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องไม่นําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทไป
เปิ ดเผยหรื อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื%อผลประโยชน์แก่บคุ คลภายนอกไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และ ไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องไม่ทําการซื .อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทและ/หรื อเข้ าทํานิตกิ รรมอื%นใด โดยใช้ ความลับและหรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท
อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
. . บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนดให้ การนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื%อประโยชน์สว่ นตนมีโทษตามที%ระบุ
ไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและสารสนเทศทางการเงิน
ที%ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ .นตามมาตรฐานการบัญชีที%รองรับทัว% ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที%เหมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ%าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที%ดีที%สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
. การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดํารงไว้ ซงึ% ระบบควบคุมภายในที%มีประสิทธิผลเพื%อให้ มนั% ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที%จะดํารงรักษาไว้ ซงึ% ทรัพย์สิน และเพื%อให้ ทราบจุดอ่อนเพื%อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที%ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง. ที% 10/2555 เมื%อวันที% 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ทัง. 5 ด้ าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี%ยง การควบคุมการ
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ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศการสื%อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที%เพียงพอและ
สอดคล้ องกับแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง เพื%อ
ช่วยในการติดตามประเมินผลและรายงานการบริ หารจัดการความเสี%ยงอย่างใกล้ ชิด โดยมีประกาศแต่งตัง.
คณะทํางานรวมถึงหน้ าที%ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง% ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริ ษัท
เพื%อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั มิ าตลอด
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ%งกับความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื%อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริ ษัททุกท่านปฏิบตั หิ น้ าที%ด้วยความซื%อสัตย์สจุ ริ ต
และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทําหน้ าที%ในการ
สังเกตการปฏิบตั งิ าน ให้ คําแนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารอย่างใกล้ ชิด บริ ษัท
ได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําอย่างน้ อย 3 เดือนครัง. โดยมีการกําหนดวาระการ
ประชุมชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงาน โดยได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมทังวาระการประชุ
.
มและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 7 วันก่อน การ
ประชุมทุกครัง. เพื%อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม การ
ประชุมแต่ละครัง. จะใช้ เวลาโดยประมาณ 2 ชัว% โมง โดยในปี 2555 ที%ผา่ นมาได้ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททังสิ
. .น 11 ครัง. (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมการเรื% องการเข้ าประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2555)
กรรมการบริ ษัททุกท่านถือว่าเป็ นหน้ าที%ต้องเข้ าร่วมประชุมทุกครัง. ยกเว้ นมีเหตุจําเป็ นที%ต้องลา
ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง. ได้ เชิญผู้บริ หารระดับสูงของทุกสายงานเข้ าร่ วม
ประชุม รวมทังได้
. เชิญผู้บริ หารบริ ษัทในเรื% องที%เกี%ยวข้ องเพื%อร่วมชี .แจงข้ อมูลหรื อให้ ข้อมูลเพิ%มเติมในฐานะ
ผู้เกี%ยวข้ องในเรื% องนันๆ
. โดยตรง เพื%อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและเพื%อรับทราบการ
ทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท
5.5 ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที%จะดูแลและ
รักษากรรมการที%มีคณ
ุ สมบัติที%ต้องการ และได้ ขออนุมตั จิ ากที%ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมการที%ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี%ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การจะได้ รับ
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ค่าตอบแทนเพิ%มตามปริ มาณงานที%เพิ%มขึ .น โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที%เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื%อเสนอต่อที%ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิขนสุ
ั . ดท้ าย ทังนี
. . การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการต่างๆ ของ
บริ ษัทในปี 2555 สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารบริ ษัท
5.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่กรรมการที%เข้ ารับตําแหน่งใหม่ โดยจัด
ให้ มีการบรรยายสรุปให้ แก่กรรมการใหม่และจัดทําเอกสารสําคัญต่างๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ โครงสร้ างของ
คณะกรรมการบริ ษัท ข้ อบังคับ ระเบียบ นโยบายที%สําคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทังข้
. อมูลเกี%ยวกับ
ข้ อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื%อให้ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที%ในฐานะกรรมการของบริ ษัทได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนี .ยังได้ จดั ทํารายงานสรุปภาพรวม
ทังหมดขององค์
.
กรทังของบริ
.
ษัทเองและบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในด้ านการให้ ความรู้แก่กรรมการบริ ษัทเพื%อการพัฒนา
อย่างต่อเนื%อง เพื%อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในบทบาท หน้ าที% ความรับผิดชอบ พร้ อมกันนี .ยังส่งเสริ ม
ในด้ านทักษะในการปฏิบตั หิ น้ าที%ในฐานะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ จดั
ให้ เข้ าร่วมการสัมมนาที%จดั โดยหน่วยงานที%เกี%ยวข้ อง เช่น สมาคม ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
นอกจากนี . บริ ษัทได้ สง่ ผู้ปฏิบตั งิ านที%เกี%ยวข้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท และ
หลักสูตรอื%นๆ ที%เกี%ยวข้ องที%จดั โดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
.
ฐและภาคเอกชน เพื%อเสริ มสร้ างให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในหน้ าที%ที%รับผิดชอบซึง% จะช่วยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยให้ ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที%อีกด้ วย
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9. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง. ที% 10/2555 ซึง% ประชุมเมื%อวันที% 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ทัง. 5 ด้ าน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้ อม
การบริ หารความเสี%ยง
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร
ระบบสารสนเทศและการสื%อสารข้ อมูล
ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริ ษัทมีระบบควบคุม
ภายในที%เพียงพอและสอดคล้ องกับแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระที%มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที%ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํานวน 3 คน ได้ แก่ ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรัญ เพิ%มพิบูลย์ และ
นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ มีการประชุม 10 ครัง. เป็ นการร่ วมประชุมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื%อหารื อและพิจารณาในเรื% องต่างๆ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที%ได้
ดังต่อไปนี .
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชี ในเรื% องของนโยบายการบัญชีที%ใช้ รวมถึงการเปลี%ยนแปลง
ที%สําคัญในระหว่างปี ความถูกต้ องเชื%อถือได้ ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที%รับรองทัว% ไปและกฎระเบียบที%เกี%ยวข้ อง ก่อนจะให้ ความเห็นชอบงบ
การเงินดังกล่าว เพื%อเป็ นประโยชน์กบั นักลงทุนหรื อผู้ใช้ งบการเงิน ในปี นี .คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารของบริ ษัทฯ 1 ครัง. เพื%อรับทราบแนวทางและแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในได้ ให้ ความเห็นสอดคล้ องกันว่า บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที%
เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที%เป็ นสาระสําคัญ มีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที%
เปลี% ยนแปลงไปเพื% อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ บรรลุวัตถุป ระสงค์ ที% กํ า หนดไว้ และสอดคล้ อ งกับ กฎหมายและ
กฎระเบียบที%เกี%ยวข้ อง
สอบทานระบบการบริ หารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี%ยง 2
ครัง. เพื%อให้ มนั% ใจว่าบริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี%ยง รวมถึงระดับความเสี%ยงที%ยอมรับได้ อย่าง
เหมาะสมและชัดเจน และได้ ชี .แจงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานได้ ทราบอย่างทั%วถึง เพื%อนํากระบวนการบริ หารความเสี%ยงไป
ปฏิบตั ิในบริ ษัทฯ
การสอบทานรายการระหว่ างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทใน
กลุ่ม รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื%อให้ มั%นใจว่าบริ ษัทฯได้ ดําเนิ นการตามเงื% อนไขปกติ และมี การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ครบถ้ วนเพียงพอ
การพิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัท โดยเสนอแต่งตังผู
. ้ สอบบัญชีของบริ ษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด (ANS) เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ .นสุด ณ วันที% 31 ธันวาคม 2556 เพื%อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และที%
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
-----------------------------------------(ศ.กิตติคณ
ุ ดร. อัจฉรา จันทร์ ฉาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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10. รายการระหว่ างกันทีเกียวข้ อง
1) รายการทีบริษัทรั บและให้ บริการ
บุคคล/นิติบุคคลทีมี
ผลประโยชน์ ร่วม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน (พัน
บาท)

นโยบาย
การกําหนดราคา

ปี 2555
1. กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน1/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด

บริ ษัทร่วม

ค่าเช่าวงจรสือ% สาร
ระหว่างประเทศ
และในประเทศ

41,844

ราคาตลาด

รายได้ จากการให้
บริ การอินเทอร์ เน็ต
และสัญญาจ้ าง
ดําเนินการ

5,588

ราคาตลาด

รายได้ จากการให้
บริ การอินเทอร์ เน็ต

1,937

ราคาตลาด

หมายเหตุ : 1/ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) ,บริ ษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 17 ร้ อยละ 16 และร้ อยละ 16 และมีผ้ บู ริ หารเป็ นกรรมการของบริ ษัท จึงถือว่าเป็ นกิจการที%
เกี%ยวข้ องกัน
2) รายการทีเป็ นลูกหนีแ ละเจ้ าหนี  ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
กิจการที%เกี%ยวข้ องกัน1/
(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี .การค้ า
2,350
- รายได้ จากการให้ บริ การที%ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
0
- เจ้ าหนี .การค้ า
797
บริ ษัท เน็ตเบย์
(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี .การค้ า
0
3) ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว% ไปในการให้ บริ การ
เชื%อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ประชาชน ซึง% บริ ษัทได้ คํานึงถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมเพื%อประโยชน์สงู สุด
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ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยบริ ษัทได้ รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที%ยตุ ธิ รรมตามที%แสดง
ในตารางข้ างต้ น
4) มาตรการหรื อขัน ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ขันตอนการอนุ
.
มตั กิ ารทํารายการระหว่างกันบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับประกาศคําสัง% หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที%มี
ส่วนได้ เสียในการทํารายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมตั กิ ารทํารายการนันๆ
. ทังนี
. . บริ ษัทได้ กําหนด
มาตรการดังกล่าว ในข้ อบังคับของบริ ษัท
5) นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ .นอย่างต่อเนื%อง โดยบริ ษัทได้ แต่งตัง.
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที%เกิดรายการ
เกี%ยวโยง หรื อรายการที%อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน นอกจากนี . บริ ษัท
มีมาตรการและขันตอนการอนุ
.
มตั กิ ารทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดําเนินการตามวิธี
ดังต่อไปนี .
• ดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทว
ั% ไป
• อนุมต
ั ิการทํารายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริ ษัท (ตามความจําเป็ น)
• เปิ ดเผยรายการที%เกี%ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชีที%กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

•

•

6) มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน
บริ ษัทมีข้อกําหนดที%ชดั เจนเกี%ยวกับรายการระหว่างกันในข้ อบังคับของบริ ษัท โดยกรรมการซึง% มี
ส่วนได้ เสียในเรื% องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื% องนัน.
บริ ษัทจะเปิ ดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้ อมทังเหตุ
. ผลในการเลือกทํารายการ
ดังกล่าวต่อที%ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในรายงานประจําปี
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงินรวม
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที%นําเสนอประกอบด้ วย ผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
สําหรับปี สิ .นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2555 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน%
จํากัด ที%ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด และ
แสดงเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับปี สิ .นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2554 และ 31
ธันวาคม 2553 ที%ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด เช่นกัน
สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ .นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2555 และ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที%นํามาเปรี ยบเทียบ สําหรับปี สิ .นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ซึง% ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื%อนไขตามรายงานลงวันที% 27 กุมภาพันธ์ 2556 27 กุมภาพันธ์ 2555 และ 25
กุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 2554
และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ .นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
โดยถูกต้ องตามที%ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที%รับรองทัว% ไป
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ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
(หน่วย : พันบาท)
งบดุล

ปี 2555
จํานวน

ร้ อยละ

ปี 2554

ปี 2553

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

46,351

7.41% 122,742

19.29

145,788

20.17

4,658
187,289

0.74% 38,255
29.92% 230,741

6.01
36.26

169,891
99,563

23.5
13.77

2,502
35,389
9,651
4,868
41,096

0.39
5.56
1.52
0.76
6.46

8,454
51,189
57,750
2,831
40,466

1.17
7.08
7.99
0.39
5.6

60.03% 485,245

76.24

575,933

79.67

1,224

0.19

1,296

0.18

45,756 7.31% 35,117
146,782 23.45% 67603
19,884 3.18% 11,597
21,396 3.42% 20,064
15,122 2.42% 15,583
250,164 39.97% 151,188
625,896 100.00% 636,434

5.52
10.62
1.82
3.15
2.45
23.76
100

33,990
48,279
14,422
33,380
15,575
146,941
722,875

4.7
6.68
2
4.62
2.15
20.33
100

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว% คราว
เงินลงทุนระยะสัน.
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื%อขาย
ลูกหนี .การค้ า
กิจการทีเ% กี%ยวข้ องกัน
กิจการที%ไม่เกี%ยวข้ องกัน
รายได้ จากการให้ บริ การที%ยงั ไม่เรียกเก็บ
ลูกหนี .และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที%ไม่เกี%ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื%น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

2,335
82,674

0.37%
13.21%

6,451
45,974

1.03%
7.35%

375,732

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี .ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที%ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง% ปี เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที%ไม่
เกี%ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื%น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,224
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(หน่วย : พันบาท)
งบดุล (ต่ อ)
หนีส นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี .การค้ า
กิจการทีเ% กี%ยวข้ องกัน
กิจการที%ไม่เกี%ยวข้ องกัน
ต้ นทุนค่าบริ การที%ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ า
หนี .สินหมุนเวียนอื%น
รวมหนีส ินหมุนเวียน

ปี 2555

ปี 2554

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

798
120,908
2,041
6,095
129,842

0.13% 5,039
19.32% 121,549
0.33% 3,422
0.97% 11,691
20.74% 141,701

ปี 2553

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

0.79
19.1
0.54
1.84
22.26

9,796
86,902
20,319
6,898
3,018
136,933

1.36
12.02
2.81
0.95
1.8
18.94

หนีส นิ ไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี .สินอื%น

5,786
207

0.92%
0.03%

4,390
207

0.69
0.03

232

0.03

รวมหนีส ินไม่ หมุนเวียน

5,993

0.96%

4,597

0.72

232

0.03

135,835

21.70% 146,298

22.99

137,165

18.97

250,021
272,134

39.95% 250,021
43.48% 272,134

39.28
42.76

250,021
272,134

34.59
37.65

รวมหนีส ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ผลขาดทุนที%ยงั ไม่เกิดขึ .นจริ ง – ส่วนตํ%ากว่าทุนจาก
การเปลีย% นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริษัทย่อย

1,369

0.22%

-456

-0.07

-34

-

24,871

3.97%

24,689

3.88

24,689

3.42

-58,334

-9.32% -56,252

-8.84

38,900

5.38

490,061

78.30% 490,135

77.01

585,710

81.03

0.09

-

0.09

-

0.09

-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

490,061

78.30% 490,136

77.01

585,710

81.03

รวมหนีส ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

625,896 100.00% 636,434

100

722,875

100
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ข) งบกําไรขาดทุนสําหรั บแต่ ละปี สิน สุด วันที 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552
(หน่วย : พันบาท)
งบกําไรขาดทุน

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

296,329

98.31%

285,719

94.7

385,677

95.44

5,107

1.69%

15,982

5.3

18,410

4.56

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

301,436 100.00%

301,701

100

404,087

100

ต้ นทุนในการให้ บริ การ

226,519

75.15%

277,961

75.56

277,296

68.62

3,917

1.30%

13,072

4.33

14,661

3.63

-76.45% -241,033

-79.89 -291,957

-72.25

รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการขาย

ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุนในการให้ บริการและต้ นทุนขาย

-230,436

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

กําไรขัน ต้ น

71,000

23.55%

60,668

20.11

112,130

27.75

รายได้ อื%น

19,201

6.37%

11,370

3.77

6,017

1.49

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน

90,201

29.92%

72,038

23.88

118,147

29.24

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

43,703

14.50%

40,948

13.57

61,832

15.3

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกําไรจาก
บริษัทร่ วม

60,826

20.18%

110,434

36.6

89,675

22.19

-14,328

-4.75%

-79,344

-26.3

-33,359

-8.26

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

10,639

3.53%

10,827

3.59

12,610

3.12

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้ นิติบุคคล

-3,689

-1.22%

-68,517

-22.71

-20,749

-5.13

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

-3,689

-1.22%

-68,517

-22.71

-20,749

-5.13

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

1,789

0.59%

-15,141

-5.02

8,041

1.99

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-1,900

-0.63%

-83,659

-27.73

-12,708

-3.14

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที%เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที%เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัทย่อย

-1,900

-0.63%

-83,659

-27.73

-12,708

-3.14

-1

N/A

3

N/A

6

N/A

-83,659

-27.73

-12,708

-3.14

-0.33

-

-0.05

-

(หน่วย : บาท)
ขาดทุนสุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน พืน ฐาน
กําไร (ขาดทุน )สุทธิสาํ หรับปี (บาท)

-1,900
-0.01
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(ค) งบกระแสเงินสด สําหรั บแต่ ละปี สิน สุดวันที วันที 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553
(หน่วย : พันบาท)
งบกระแสเงินสด

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน

-3,689

-68,517

-20,750

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม

-10,639

-10,827

-12,610

ค่าเสือ% มราคาและค่าตัดจําหน่าย

21,347

16,880

19,059

1,063

1,162

1,110

10,006
-

-8,944
843

-95
-

-346

-4

-53

ตัดจําหน่ายค่าเบี .ยประกัน
โอนกลับหนี .สูญและหนี .สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายดอกเบี .ยรับรอตัดบัญชีเป็ นรายได้
ประมาณการหนี .สินที%อาจจะเกิดขึ .น
ประมาณการต้ นทุนค่าบริ การอืน%
โอนกลับสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ ดอกเบี .ย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลง
ของสินทรัพย์ และหนีส นิ ดําเนินงาน

-212
-3,182
1,396
-6,276

2,407
5,201
-1,315
-6,564

-4,853

-3,845

-69,679

-18,192

-39,483
-1,583

22,215
57,750
72
-2,880

-5,140
83,870
1,116
-1,920

-611
461

-167
-8

-334
2,111

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ%มขึ .น) ลดลง
ลูกหนี .การค้ า
รายได้ จากการให้ บริ การทีย% งั ไม่เรี ยกเก็บ
ลูกหนี .ตามสัญญาเช่าการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื%น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื%น
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บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ปี 2555

หนี .สินดําเนินงานเพิม% ขึ .น (ลดลง)
เจ้ าหนี .การค้ า
เจ้ าหนี .การค้ าที%ยงั ไม่เรียกเก็บ
รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ า

ปี 2554

ปี 2553

-18,858
-1,381

10,122)
-20,319
-3,477

-26535
-12,709
-1,316

-2,202

-8934

3,431

-67,500
6,056
-5,330
-66,774

-25
-15,328
5,949
-2,181
-11,560

-75
24,307
5,526
-201
-29,632

25,596

131,637

-17

8,000

-

7,408

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื%อขายเพิ%มขึ .น

12,597 -131,716

-99,596

เงินสดจ่ายเพื%อลงทุนในบริษัทร่วม

-16,000

-

-

เงินปั นผลรับจากบริษัทร่วม

16,000

9,700

10,140

เงินสดจ่ายเพื%อซื .ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื%อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

-79,853
-11,508
653

-13,284
-330
7

-11,172
-1,689
130

-9,618

-3,986

-94,796

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย

-

-7,500

-12,500

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-7,500

-12,500

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)

-76,392

-23,046

-77,664

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินต้ นปี

122,742

145,788

223,452

46,350

122,742

145788

-

-9651

-

17,760

19,768

-

หนี .สินหมุนเวียนอื%น
หนี .สินไม่หมุนเวียนอื%น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากรายได้ ดอกเบี .ย
จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสัน. (เพิ%มขึ .น) ลดลง
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนชัว% คราวทีต% ิดภาระคํ .าประกัน (เพิ%มขึ .น) ลดลง

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินปลายปี
รายการทีไม่ ใช่ เงินสดทีมีสาระสําคัญ
ลูกหนี .และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที%ไม่เกี%ยวข้ องกันเพิ%มขึ .นจากการ
โอนกลับค่าเผื%อหนี .สงสัยจะสูญ
หนี .สินเพิ%มขึ .นจากการซื .อสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลงจากการโอนไปเป็ นลูกหนี .อื%น
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บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

(ง) อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

2555

2554

2553

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.89

3.42

4.21

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

2.49

3.02

3.89

4.95

6.56

7.09

74

56

51

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)

2.61

4.41

6.23

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.51

0.46

0.54

อัตราส่วนหนี .สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.28

0.3

0.23

อัตราส่วนหนี .สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)

0.22

0.23

0.19

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) 1/

N/A

N/A

N/A

อัตรากําไรขันต้
. น (%)

23.55

20.11

27.75

อัตรากําไรสุทธิ (%)

-0.59

-26.72

-3.1

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

-4.75

-26.3

-8.26

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

-0.58

-10.08

-2.75

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-0.39

-15.55

-2.12

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

1.96

1.96

2.34

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้นสามัญ (บาท) 2/

-0.01

-0.33

-0.05

N/A

N/A

0.03

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สนิ ทรัพย์ (Activity Ratios)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี .การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลีย% (วัน)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)

ข้ อมูลต่ อหุ้น

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท) 1/, 2/
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บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

1/

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

- ปี 2553 มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเมื%อวันที%
13 พฤษภาคม 2554
2/
- คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี%ยถ่วงนํ .าหนักที%ออกจําหน่ายและได้ รับชําระแล้ ว

ระหว่างงวด

หน้ าที% 69

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในรอบปี บัญชีที%ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 950,000 บาท
• ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ในรอบปี บัญชีที%ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 84,000 บาท
2. ค่ าบริการอืน (non-audit fee)
• ไม่มี

หน้ าที% 70

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

12. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
- ไม่ มี -

หน้ าที% 71

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
1. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริ หาร

2. ดร.ทวีศกั ดิk กออนันตกูล
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริ หาร
• กรรมการบริ หารความเสี%ยง
• ที%ปรึกษา คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จดั การ

อายุ
(ปี )
68
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก
สาขา Digital Communication
Imperial College of Science and
Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราช
อาณาจักร
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

หน่ วยงาน/บริษัท

• ประธานกรรมการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ประธานกรรมการบริ หาร

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ประธานกรรมการ

• บจก. เน็ตเบย์

• ที%ปรึกษาอาวุโส

• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

-

-

2544 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2552-2553
2551 – ปั จจุบนั
2550 – 2554
2553 – ปั จจุบนั

2549 – 2553

เอกสารแนบ 1

• กรรมการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ที%ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผล

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

การปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
• กรรมการกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
• รองประธานกรรมการบริ หาร
• ประธานกรรมการบริ หารความเสี%ยง
• ผู้อํานวยการ

• รองผู้อํานวยการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

3. นายสมศักดิk มหาวิริโย
• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ

4. ดร.กําธร ไวทยกุล
• กรรมการ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท บธ.ม. / การตลาด มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์
• ปริ ญญาตรี ศศ.บ. / การจัดการทัว% ไป วค.
นครปฐม
ประวัตกิ ารอบรม
• Pro-active Management Program for Vice
President สถาบันวิชาการทีโอที
• การบริ หารจัดการความมัน
% คงแห่งชาติ (บมช.)
สถาบันการข่าวกรอง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• Diplome de Docteur, Computer,
L’Universite Paris VI, France
• Mastere, Data Communication, Ecole
Nationale Superieure Des
Telecommunications, France
• วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2553 – 2555
2551 - 2553

-

-

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2553
2552

2550

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ง

• กรรมการ
• กรรมการประเมินผล

การปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ที%ปรึกษา
อาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ภาคขาย
และบริการภูมิภาคที% 2
• ผู้จด
ั การฝ่ ายขายและบริการลูกค้ า
ภูมิภาคที% 1.2

หน่ วยงาน/บริษัท
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ. ทีโอที
• บมจ. ทีโอที
• บมจ. ทีโอที

• กรรมการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ที%ปรึกษา

• บมจ.ทีโอที

อาวุโส
•รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ สายงาน
ธุรกิจ
• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ สายงาน
บริหารสื%อสารไร้ สายและบริการเพื%อ
สังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ สํานัก
วิศวกรรม สายงานโครงข่าย

• บมจ.ทีโอที
• บมจ.ทีโอที

• บมจ.ทีโอที

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

หน่ วยงาน/บริษัท

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk
• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
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Statement for Directors (FSD) จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of Miami, U.S.A
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2552 – 2555
2551 – 2552
2550

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
• กรรมการ

41

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• M.Engineering
(Electrical – Communications)
Cornell University U.S.A
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

-

-

2552 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

2552 – 2556
2551 – 2552
2550 – 2551
เอกสารแนบ 1

• กรรมการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• กรรมการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงาน

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ของกรรมการผู้จดั การ
• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร
• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
สายงานธุรกิจโทรศัพท์
• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ สายงาน
ธุรกิจสื%อสารไร้ สาย
• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ
• กรรมการ
• ผู้จด
ั การฝ่ าย

10
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื%อบริหาร
องค์กร
• ผู้จด
ั การฝ่ าย 10
ฝ่ ายโครงข่ายระหว่าประเทศ
• ผู้จด
ั การฝ่ าย 10
ฝ่ ายวิศวกรรมโครงข่าย
• ผู้จด
ั การฝ่ าย 10
ฝ่ ายวางแผนและวิศวกรรม

• บมจ. กสท โทรคมนาคม
• บมจ. กสท โทรคมนาคม
• บมจ. กสท โทรคมนาคม

•

บมจ. กสท โทรคมนาคม

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ. กสท โทรคมนาคม

• บมจ. กสท โทรคมนาคม
• บมจ. กสท โทรคมนาคม
• บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

64

8. นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

69

9. นายชวลิต อัตถศาสตร์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกําหนด

64

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาเอก
สาขา Quantitative Business Analysis
Arizona State University, สหรัฐอเมริกา
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) และ
Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื%อสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย(IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn,
สหราชอาณาจักร
• เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2549 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

-

2548 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2546 – 2547

-

-

เอกสารแนบ 1

2552 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

หน่ วยงาน/บริษัท

• กรรมการอิสระ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ หลักสูตร

เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
• ผู้จด
ั การโครงการ
• กรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ
• กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• รักษาการกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มูลนิธิเพื%อการศึกษาแห่งประเทศ

ไทย
• บมจ.ไดเมท (สยาม)
• บมจ.แพน

อาร์ ซี

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.ทีโอที

• กรรมการอิสระ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• กรรมการตรวจสอบ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• กรรมการสรรหาและ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

กําหนดค่าตอบแทน

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

ค่าตอบแทน

10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์
วรรณ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผู้จดั การ
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11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี%ยง

58

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสฅร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ )
สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin,
U.S.A
• ปริ ญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาเอก Data Communication,
University of Wisconsin, Milwaukee,
Wisconsin, U.S.A

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

• Managing Partner

• บจก.ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์

• Managing Partner

• บจก.สํานักกฎหมายสยามซิตี .

2553 – ปั จจุบนั

• กรรมการอิสระ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ประธานกรรมการประเมินผลการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
• กรรมการบริ หาร

• สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

ที%ปรึกษา
• ที%ปรึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• บริ ษัท National ITMX จํากัด
• ธนาคารกรุงศรี อยุธยา และ
บริษัทในเครื อ

2552 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – 2554
2553 – 2555

• กรรมการอิสระ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ประธานกรรมการบริ หารความเสี%ยง

2551 – ปั จจุบนั

• ประธานกรรมการสรรหาและ

2546 – ปั จจุบนั

พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ และ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บริ ษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัล
แทนต์ กรุ๊ป จํากัด
• บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี% จํากัด
(มหาชน)
• กลุม
่ บริ ษัท ACAP Advisory
Group

2549 - 2553
2548 – 2550
-

เอกสารแนบ 1

หน่ วยงาน/บริษัท

2548 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

2554-ปั จจุบนั

0.02

ตําแหน่ง

•

• กรรมการบริ หารความเสี%ยง
• กรรมการบริ ษัท

•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

12. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการบริ หาร

65

14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
• กรรมการ
• กรรมการบริ หารความเสี%ยง
• กรรมการบริ หาร
• รองกรรมการผู้จด
ั การ
• รักษาการกรรมการผู้จด
ั การ

46

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท
สาขา Computer and Information Science
Syracuse University, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) และ Audit Committee Program
(ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขา Computer Science
University of Missouri Columbia, U.S.A
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

0.07

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

หน่ วยงาน/บริษัท

2545 – ปั จจุบนั

• Chief Information Officer

•

บจก. ไทยสมาร์ ทคาร์ ด

2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

• กรรมการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• กรรมการบริ หาร

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• กรรมการสรรหาและกําหนด

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ค่าตอบแทน

0.16

-

เอกสารแนบ 1

2555 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

• รักษาการกรรมการผู้จด
ั การ
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี%ยง
รองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชัน
%
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื%อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

16. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ

17. นายศักดิkนนท์ กังสัมฤทธิk
• ผู้อํานวยการอาวุโส
18. นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิ
รันดร์
• ผู้อํานวยการ

อายุ
(ปี )

39

46

37

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
Director Accreditation Program (DAP),
Company Secretary Program (CSP) และ
Effective Minutes Taking (EMT)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

หน่ วยงาน/บริษัท

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2550 – 2554
2550 – 2554
2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2550 – 2554

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ผู้อํานวยการอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จด
ั การ

• บจก. วอลล์ เทคโนโลยี

• ผู้อํานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

• บจก. วอลล์ เทคโนโลยี

• ผู้อํานวยการอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ผู้อํานวยการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ที%ปรึกษาอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555

• ผู้อํานวยการ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• ผู้จด
ั การส่วนรายงานการเงิน

•

ภายในประเทศ
• เจ้ าหน้ าที%วิเคราะห์ทางบัญชี และ
การเงิน

บริษัท ชลัมเบอร์ เจอร์ โอเวอร์ ซีส์
จํากัด

2550 – 2554

เอกสารแนบ 1

ตําแหน่ง

•

ธนาคารซิตี .แบงก์

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
รายชื%อ
1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายอรัญ เพิ%มพิบลู ย์
3. ดร. ทวีศกั ดิk กออนันตกูล
4. ศ. กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
5. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
6. นายสมศักดิk มหาวิริโย
7. นายกําธร ไวทยกุล
8. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิk
9. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นายชวลิต อัตถศาสตร์
12. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
14. นายศักดินk นท์ กังสัมฤทธิk
15. นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์
หมายเหตุ :

C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

บมจ. อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
AMD, D, M
M
M

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม
บจก. แมนดาลา บจก. เน็ตเบย์
คอมมูนิเคชัน%
C

C

AMD = รักษาการกรรมการผู้จดั การ
M = ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ 1

