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บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 25592

ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงวิถีทางการดำาเนินชีวิตส่วนตัวและ

การดำาเนินธุรกิจ ความก้าวล้ำาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้ทุกองค์กรและบุคคลจำาเป็นต้องปรับตัว

และเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการนำา“นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน

ธุรกิจและชีวิตส่วนตัวจึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อไปได้เพื่อให้องค์กรและบุคคลสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยกันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานี้ ได้เป็นวันแรกที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ได้เข้า

ทำาการซื้อขายเป็นในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยปิดการซื้อขายที่ราคา 11.30 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.30 บาทหรือคิด

เป็น +182.50% จากราคาเสนอขายไอพีโอ 4.00 บาทซึ่งถือเป็นการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมั่นในรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ พื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโอกาสการเติบโตของธุรกิจด้านการให้บริการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตของบริษัท

ผลการดำาเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตของการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

บริษัทได้พัฒนาและนำาเสนอต่อภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการต่างๆ นโยบายของรัฐบาลและความตระหนักถึง

ความสำาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจในอนาคตยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสนับสนุนการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนของธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า คู่ค้ารวมถึงพนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำาเร็จและเป็นองค์กรที่ดีอย่างเสมอมา และขอ

ให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นและกำากับดูแลกิจการด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

จรรยาบรรณให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร�
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (Digital Economy) ใน 10 ภาค

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมที่เป็น Extending S-Curve และ New S-Curve) เพื่อสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืน เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันนี้ การขับเคลื่อน

และผลักดันในทุกๆภาคส่วนของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ต้องปรับ

เปลี่ยนไปตามกระแสแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี มีบทบาทสำาคัญมากขึ้นทวีคูณ ทำาให้วิถีการดำารงชีวิตและการประกอบ

ธุรกิจแบบเดิมๆ ไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้ตลอดไป

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของเน็ตเบย์ที่มีทิศทางและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดได้มุ่งมั่น คิดค้น สร้างสรรค์ 

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอดเวลาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Business & Fintech Platform ให้ครบวงจร

รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน  Omni Channel Connectivity Gateway ทำาให้ทุกภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และภาครัฐบาล สถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทประกันภัย และอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันและกัน

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และสามารถเปลี่ยนผ่านจากการทำาธุรกรรมในรูปแบบเดิมๆ จากระบบ Manual ก้าวผา่นไป

สู่ระบบ Digital ทำาให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนไปได้มาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมจน

ทำาให้เน็ตเบย์ได้รับการยอมรับมากยิ่งๆขึ้น และหลายๆภาคส่วนเริ่มเห็นความสำาคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามา

เปลี่ยนแปลงธุรกรรมต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของภาคธุรกิจต่างๆที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขั้นตอนการทำางานเพื่อไม่

ให้ธุรกิจของตนเองถูก Disrupt

ในปี 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ได้มีการนำาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าเสนอขายให้

แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ MAI ถือเป็นความท้าทายของเน็ตเบย์อย่างยิ่งในการดำาเนินธุรกิจเพื่อความ

สำาเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ความท้าทายนี้ทางทีมงานเน็ตเบย์ได้ตระหนักและจะ

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยจะมุ่งนำาเน็ตเบย์ให้ก้าวสู่ความยั่งยืน

ตลอดไปเพื่อให้ลูกค้า นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถมั่นใจและวางใจใน Brand 

ของเน็ตเบย์ได้อย่างดีเลิศตลอดไป

ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ลูกค้าของบริษัท ผู้ถือหุ้น คณะ

กรรมการ พนักงานที่ทรงคุณค่าของบริษัท และพันธมิตรต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทั้งในภาครัฐและธุรกิจที่ได้มอบความไว้

วางใจต่อบริษัทและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างดีเลิศมาโดยตลอด

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สำานักงานเลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000101

ประเภทธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้ว 200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

วันที่จดทะเบียนบริษัท 19 พฤศจิกายน 2547

วันแปรสภาพเป็นบมจ 22 เมษายน 2557

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI 16 มิถุนายน 2559

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-620-1800

โทรสาร 02-612-3051

เว็บไซด์ http://www.netbay.co.th 

โทรศัพท์ 02-620-1800 #4102

โทรสาร 02-612-3051

E-mail corporatesecretary@netbay.co.th

โทรศัพท์ 02-620-1800 #1110

โทรสาร 02-612-3514

E-mail IR@netbay.co.th



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 5

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-009-9999

โทรสาร 02-009-9991

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-264-0777

โทรสาร 02-264-0789-90

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวรสพร เดชอาคม

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872
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ข้อมูลท่ัวไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่�10%�ข้ึนไป�(บริษัทย่อย)

ชื่อบริษัท บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105554030865

ประเภทธุรกิจ ให้บริการ จัดทำา และพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนชำาระแล้ว 50,000,000 บาท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

วันที่จดทะเบียนบริษัท 2 มีนาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด 

(มหาชน)

100%

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 719/8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 02-219-5558

โทรสาร 02-612-3513

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขท่ี 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ : 02 264-0777   โทรสาร  : 02 264-0789-90

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) (“เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย

เน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำากัด (“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) ซึ่งเป็น

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

(“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการ

ธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ 

(B2B) และระหว่างภาครัฐและประชาชน (G2C) ซึ่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท 

และทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 160 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 40,000,000 หุ้น และนำาหุ้นเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทำาให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน

บาท และทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 200 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ยังถือหุ ้นในบริษัท

เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด (“เคลาด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้วเพื่อรองรับการ

ให้บริการกลุ่ม e-Business Services ที่ปัจจุบันดำาเนินการโดยบริษัทย่อย โดยเคลาด์ ครีเอชั่นประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอ

ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูล

เพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้าของระบบ Private Cloud Computing

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และนำาเสนอผลิตภัณฑ์

นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ 

(B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยผู้ประกอบ

การท่ีใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์

ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Per Transactaion) หรือ

เป็นรายเดือน (Monthly Fee)

ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทนำาเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS 

(Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการท่ีครอบคลุมต้ังแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center) 

ระบบศูนย์ประมวลผลสำารอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ

การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบ

สารสนเทศโดยไม่จำาเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) 

ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน 

ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบำารุงรักษา

บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่สำาคัญที่ช่วยให้ระบบการทำางานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย 

จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับลูกค้าและประเทศไทย เนื่องจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทพัฒนาและนำาเสนอให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่ง

จำาเป็นสำาหรับลูกค้าในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายจึงทำาให้บริษัทมีรายได้เป็นประจำา

จากการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง 

(Carrying Cost of Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆ



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 25598

การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่

1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading

2. กลุ่มบริการ e-Business Services

3. Projects และอื่นๆ

กลุ่มบริการ�e-Logistics�Trading��

ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ e-Logistic Trading ของบริษัทจะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในลักษณะให้เลือกใช้บริการ

หลักระหว่างการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่าน

พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซ่ึงผู้ใช้บริการหลักของกลุ่มบริการ e-Logistics Trading คือ

ผู้ให้บริการนำาเข้า-ส่งออกสินค้า โดยจะมีการชำาระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นการให้

บริการเพิ่มเติมเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้

เอกสาร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริการหลักคือผู้ประกอบการที่เป็นสายการบิน Terminal Operator สายเรือ ตัวแทนสาย

เรือและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกที่มีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีสินค้าคงเหลือกับกรมศุลกากรอีกด้วย

กลุ่มบริการ�e-Business�Services

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) โดยปัจจุบันธุรกิจบริการหลักได้แก่การให้บริการเป็นผู้รับส่งข้อมูลการรายงาน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับส่งข้อมูลการรายงานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้แก่สถาบัน

การเงิน และเอกชนรวมถึงธุรกิจที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (สำานักงาน ปปง.) ในการนำาส่งรายงานต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สำานักงาน ปปง. รวมถึง

กระบวนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ทำาธุรกรรม

Projects�และอื่นๆ

จากการท่ีบริษัทได้นำาเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆจากบริการหลัก 2 ประเภทข้างต้น 

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผลงานให้บริการรวมถึงความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัทจึงได้รับการร้องขอจาก

ลูกค้าหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อทำาการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่วยงานนั้นๆในรูปแบบ

ของโครงการเฉพาะ (Projects) บริษัทจึงมีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านั้นเฉพาะในช่วงรับงานพัฒนาโครงการ

เหล่านั้นตามสัญญาท่ีกำาหนดเป็นเฉพาะงานซึ่งแตกต่างจากการให้บริการในกลุ่มอื่นซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการรับรู้รายได้

อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา เน็ตเบย์ได้เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำาคัญๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อความ

อิเล็กทรอนิกส์และการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ 

ในโครงการสำาคัญต่างๆ ดังนี้

 - โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับระบบรับรองเอกสาร

ถิ่นกำาเนิดสินค้า (Certificate of Origin) และรับรองเอกสารเพื่อการค้าการส่งออกอื่นๆ รวมทั้งระบบออกใบ

มาตรฐานสินค้า
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 - โครงการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสำาหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบกำากับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ 

NSW ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง)

 - โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการทำาธุรกรรมออกหนังสือค้ำาประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบัญชีกลางผ่าน

ระบบ e-GP Portal Service เพื่อภาคธุรกิจ

 - โครงการของบริษัท SCG Logistics Management (SCGL) ในเครือปูซีเมนต์ไทย โดยเป็นหนึ่งในพันธมิตร

ในโครงการ Bright & Shine ในการปรับเปลี่ยนระบบLogistics ของ SCGL ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ครบวงจรเพื่อการบริการสำาหรับภายในและภายนอกบริษัท

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจบริการ e-Business Services ยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการ CDD Gateway ไปยังกลุ่มลูกค้า 

Non Bank และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยซึ่งทำาให้ฐานลูกค้าในการให้บริการได้รับการขยายตัว

อีกมาก

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามกลุ่มบริการในระยะ 3 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2557-2559)

 
งบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้
2557 2558 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กลุ่มบริการ e-Logistics

Trading

130.04 70.39 150.52 67.25 165.21 60.53

กลุ่มบริการ e-Business

Services

51.14 27.68 65.71 29.36 86.30 31.62

กลุ่ม Projects และอื่นๆ 3.56 1.93 7.58 3.39 21.43 7.85

รวมรายได้จากการให้บริการ 184.74 100.00 223.81 100.00 272.94 100.00

อัตราการเติบโต 23.73 21.15 21.95
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม�(หน่วย�:�ล้านบาท)

สถานะทางการเงิน 2557 2558 2559

สินทรัพย์รวม 198.01 251.08 468.81

หนี้สินรวม 91.46 93.66 125.36

ส่วนของผู้ถือหุ้น 106.55 157.42 343.44

ผลการดำาเนินงาน 2557 2558 2559

รายได้จากการให้บริการ 184.74 223.81 272.94

รายได้รวม 185.22 225.22 277.09

ต้นทุนในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการให้

บริการ และบริหาร

164.37 156.82 182.04

กำาไรขั้นต้น 127.97 173.59 214.31

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

38.00 69.88 98.19

กำาไรสุทธิ 16.44 65.05 89.32
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หมายเหตุ  (1) คำานวณโดยใช้สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

    (2) คำานวณโดยใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น�(บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.28 2.62 3.33

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (%) 69.27 77.56 78.52

อัตราส่วนกำาไรสุทธิ (%) 8.87 28.88 32.24

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)(1) 8.89 28.97 24.81

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)(2) 15.05 49.29 35.67

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86 0.59 0.37

2557 2558 2559

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) 0.11 0.41 0.49

จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (หุ้น) 145,205,479 160,000,000 182,076,503

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 1 1

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว ณ สิ้นปี (หุ้น) 160,000,000 160,000,000 200,000,000
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รายได้แยกตามกลุ่มการให้บริการ�(ล้านบาท) กำาไรขั้นต้น�(ล้านบาท)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง�(เท่า) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น�(เท่า)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนิน

งานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท

1.� ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้เชื่อม

ต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) ทั้งสิ้น 3 รายรวมทั้งมีผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(VANS) ทั้งสิ้น 17 ราย (อ้างอิงจากเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่

คล้ายคลึงกัน และเนื่องจากหน่วยงานราชการไม่ได้ให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวส่งผลให้ในอนาคต

อาจมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถทำาตามข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการเข้ามาให้บริการเป็นผู้เชื่อมต่อกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) หรือเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) เพิ่มเติมซึ่ง

อาจทำาให้บริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในการแข่งขันสูงซึ่งอาจนำาไปสู่การแข่งขันกันด้านราคา 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีจุดแข็งคือ บริษัทเป็นผู้ให้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวท่ีเป็นท้ังผู้เช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์

ของศุลกากร (Gateway) และเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้าผู้ขนส่งสินค้าทำาให้

บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยาย

ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการตั้งราคาการให้บริการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งทำาให้คู่แข่งขันรายใหม่

สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน 

และมีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลที่ดี รวมทั้งบริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อ

เนื่อง

2.� ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานภาครัฐ�และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการอนุญาตที่�
จำาเป็น

ในปัจจุบันบริษัทได้รับการอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมศุลกากร สำานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น หากหน่วยงานเหล่านี้

เพิกถอนการอนุญาตท่ีจำาเป็น บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า หรือบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ อาจสามารถปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเป็นคู่แข่งขันในการเป็นผู้ให้บริการกับกลุ่ม ลูกค้าของบริษัทได้

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความมีเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยในการ

ใช้งาน และด้านการบริการ รวมทั้งที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ และภาค

เอกชนที่เกี่ยวข้องทำาให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการอนุญาตที่จำาเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.� ความเสี่ยงจากรายได้ของบริษัทมาจากการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์�
แบบไร้เอกสาร

ในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs 

Paperless) ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 49.52 ร้อยละ 46.83 และร้อยละ 42.12 ของรายได้รวมในปี 2557 

ถึงปี 2559 ตามลำาดับทำาให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ

ทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท 

อย่างไรก็ดี บริการผ่านพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารยังเป็นบริการที่มีโอกาสเติบโตอีกมากใน

อนาคตจากปริมาณการนำาเข้าส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทมีความเป็นผู้นำาในบริการดังกล่าว และ

มีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาด

ของจำานวนการส่งข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทซึ่งอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 70 ใน

ปี 2557 และจำานวนลูกค้าของบริษัทซึ่งมีประมาณ 300 รายรวมทั้งในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนราย

ได้จากบริการประเภทอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ เช่นรายได้จากการให้บริการ CDD Gateway ซึ่งเริ่มดำาเนินการในปี 

2556 ทำาให้สัดส่วนการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะเปิดการให้บริการ e-DLT ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างภาคเอกชนกับกรมการขนส่งทางบกในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมี

รายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากกลุ่มรายได้จากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

4.� ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลากร

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ

ความชำานาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบทีจ่ะ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวมทั้งบริษัทยังพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์

ในการทำางานมากกว่า 3 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งการทำางานของบริษัทจะมีลักษณะการทำางานเป็นทีมทำาให้บุคลากรในทีมจะสามารถทำางานทดแทนกัน

ได้ รวมทั้งบริษัทยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและบริษัทมีนโยบายกำาหนดผลตอบแทน

ให้กับพนักงานในระดับที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทำางานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยัง

มโีครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทและมีโอกาสได้รับการพิจารณา

รับเข้าทำางานเต็มเวลาหลังการสำาเร็จการศึกษา อย่างไรก็ดี ในปี 2559 มีจำานวนพนักงานในทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์

ที่ลาออกทั้งหมด 1 คนจากทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 26 คน ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งพนักงานที่ลาออกเป็นพนักงาน

ที่มีประสบการณ์การทำางานไม่เกิน 3 ปี ซึ่งถือว่าเป็นจำานวนเพียงเล็กน้อยและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงบริษัทได้จัดหาบุคลากรเพื่อเสริมทีมวิศวกรเพิ่มทำาให้จำานวนพนักงาน

ในทีมวิศวกร ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 26 คน
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5.� ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

การให้บริการของบริษัทพึ่งพานโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากรและ ETR Gateway (Elec-

tronic Transaction Reporting Gateway) กับสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีความสะดวกสบาย 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ลดความเสี่ยงจากเอกสารสูญหาย และมีความปลอดภัย รวมทั้งภาครัฐให้ความ

สำาคัญกับการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ โดยปกติหากภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญ 

ภาครัฐจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ทำาให้บริษัทมีเวลาในการปรับแผนการ

ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของภาครัฐ

6.� ความเสี่ยงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ

ความมีเสถียรภาพของระบบที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำาคัญท่ีลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้บริการ

ของบริษัทเนื่องจากบริการของบริษัทถือเป็นส่วนสำาคัญในระบบธุรกิจของลูกค้าซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการใช้

งานได้ตลอดเวลา ดังนั้น หากระบบการให้บริการของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติจากสาเหตุต่างๆ เช่น 

การประมวลผลที่ผิดพลาด ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการที่ระบบไม่

สามารถที่จะรองรับการใช้งานในขณะที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำานวนมากได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความ

น่าเชื่อถือในบริการของบริษัทและจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยบริษัท

ได้มีการทำาสัญญาให้บริการกับลูกค้าโดยมีการรับประกันความพร้อมของระบบซึ่งบริษัทยินดีที่จะคืนค่าบริการไม่

เกินวงเงินการใช้บริการที่กำาหนดให้กับลูกค้าในกรณีที่ระบบของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับปัจจัยดังกล่าวมาก โดยได้มีการดำาเนินการต่างๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบ

การให้บริการของบริษัทจะมีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้โดยมีระบบสำารองที่พร้อมจะทำางาน

ทันทีที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้ มีการตรวจสอบการทำางานของระบบให้มั่นใจว่าสามารถทำางานได้อย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการเปิดให้บริการ และมีทีมวิศวกรเฝ้าดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากนโยบายของบริษัท

ดังกล่าวทำาให้ที่ผ่านมาระบบของบริษัทมีความพร้อมให้บริการไม่ต่ำากว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บริการ

ทั้งหมด และบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7.� ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆที่

ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยในปัจจุบัน

โปรแกรมที่สำาคัญท่ีบริษัทใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาข้ึน

เอง
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หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจทำาให้บริษัทสูญเสียความ

สามารถในการแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ การ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทเช่น ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่จะทำางานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลบริษัทต้องมีการจัดหา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายจัด

อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งบริษัทมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้นจากการที่บริษัทมีทีมที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญจาก

ภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท 

ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอื่นๆ ทดแทนการ

จัดซื้อ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ในบางกรณีบริษัทอาจ

มีความจำาเป็นท่ีจะต้องจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบท่ีมีคุณภาพ

หรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษัทที่กำาหนดไว้

8.� ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล�(Schema)�ของหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้อง

ในบางครั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลซึ่งบริษัทจะต้องดำาเนิน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ ดังนั้น หาก

บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าของบริษัทอาจจะ

ไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้ และอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียลูกค้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะ

ทางการเงินของบริษัท

ในอดีตบริษัทได้ให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในรูปแบบ Client Base ทำาให้เกิความล่าช้าในการดำาเนินการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลให้กับลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบการให้

บริการต่างๆ แก่ลูกค้ามาเป็นรูปแบบ Web base ซึ่งหากหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับ

ส่งข้อมูล บริษัทสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าทุกรายได้พร้อมกันโดยทันที

9.� ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน บริษัทมีแผนที่จะให้บริการประเภทใหม่ๆ คือ โครงการ e-DLT 

ซึ่งเป็นระบบชำาระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ความสำาเร็จของโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่ง

รวมทั้งความต้องการและแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมผู้ใช้บริการ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้บางปัจจัยอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทและอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
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อย่างไรก็ตามก่อนการนำาเสนอบริการต่างๆ บริษัทได้ทำาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดมาเป็นอย่างดี

รวมท้ังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้วนมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ระบบชำาระ

ภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่บริษัทได้ร่วมพัฒนากับลูกค้าโดยตรงทำาให้สามารถมั่นใจได้ว่าบริการ

ของบริษัทจะมีฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้งานค่อนข้างแน่นอน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

1.� ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำานาจกำาหนดนโยบายการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ทำาให้มีเสียง

ข้างมากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือการขอมติใดๆ 

ท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถควบคุมการกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานของ

บริษัทผ่านการดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนด

ให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน และการลดทุน 

เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบถ่วง

ดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอำานาจในการบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถ และมีการกำาหนดขอบเขตการดำาเนินงานและการมอบอำานาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มี

การกำาหนดมาตรการการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุมกิจการ และบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจำานวน 

3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสิน

ใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในมาทำา

หน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบงานที่ได้กำาหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 15.52 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ยังช่วยใน

การถ่วงดุลอำานาจในการตัดสินใจและบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1.� ผู้ถือหุ้น

บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

หมายเหตุ : บริษัทมีข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 บริษัทยังไม่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าว

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2559

จำานวนหุ้น อัตราส่วน

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 119,999,980 60.00

2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 31,040,800 15.52

3. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ. ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จำากัด 2,731,100 1.37

4. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 2,700,000 1.35

5. นางสาวฑิมภ์พร บุญลิขิตชีวะ 2,050,000 1.03

6. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 2,000,000 1.00

7. กองทุนเปิดยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิต้ี ฟันด์ 1,971,200 0.99

8. นางสาวหทัยรัตน์ ยิ่งปัญญาโชค 1,538,600 0.77

9. นายธวัช เพชรโลหะกุล 1,418,500 0.71

10. นายปวีณ นพคุณทอง 1,380,300 0.69

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 33,169,520 16.57

รวม 200,000,000 100.00



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 255920

บริษัทย่อย

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด 

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2559

จำานวนหุ้น อัตราส่วน

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 1 -

2. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด 1 -

3. บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) 499,998 100.00
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โครงสร้างการจัดการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน  และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

หมายเหตุ :  * ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำางานขึ้นตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัท

ผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำาสัญญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา

ฝ่ายวิศวกรระบบ

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและบริหาร

ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สำานกัเลขานกุารบริษัท

เลขานุการผู้บริหาร
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โครงสร้างการจัดการบริษัทย่อย

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด

ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด
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2.�คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน  8 ท่านดังนี้   

หมายเหตุ 1 กรรมการแต่งตั้งโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

  2 กรรมการลำาดับที่ 2, 4 และ 5 เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองในสาม 

  คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายพิชัย อัศวนภากาศ นายอัครเดช โรจน์เมธา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำาคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท�

นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ชื่อ�–�นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายไพรัช ธัชยพงษ์1 ประธานกรรมการ

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร1 กรรมการ

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา2 กรรมการ

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ2 กรรมการ

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำาหรับปี 2559 เป็นดังนี้ี้   

หมายเหตุ 1นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 29 

พฤศจิกายน 2559

ขอบเขตอำานาจ�หน้าที่�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดำาเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำาและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่

ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

4. ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของ

บริษัท

5. ดำาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจน

ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ชื่อ�–�นามสกุล จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนการประชุมทั้งหมด

1. นายไพรัช ธัชยพงษ์ 6/6

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 6/6

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 6/6

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา 6/6

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ 6/6

6. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์1 5/6

7. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 6/6

8. นายวิชิต ญาณอมร 6/6

9. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 6/6
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6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารความเสี่ยง

7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำาเนินการใดๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม 

โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำากับบริษัท ทั้งนี้ สำาหรับ

รายการที่ทำากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำารายการนั้น

11. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่าง

เป็นธรรม

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำาหนดอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุด

ย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้

14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด 

และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

15. พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร และ

จำาเป็น

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองเป็นประจำาทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ

ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 

และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
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การสรรหากรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง

ในขณะนั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งใน

ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้

ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจำากัดนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็น

ผู้ออกจากตำาแหน่ง อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกได้

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น 

ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำาหนด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้โดยให้ดำารงตำาแหน่ง

อยู่ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน 

3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการหรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม

คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำาหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนประธานกรรมการ แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือ

ตำาแหน่งรองประธานกรรมการว่างลง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมทำาหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัท�เน็ตเบย์�จำากัด�
(มหาชน)�ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2559

ชื่อ

บริษัท�เน็ตเบย์�จำากัด�(มหาชน)

จำานวนหุ้น�(หุ้นสามัญ)

ของตนเอง
จำานวนหุ้นเพิ่ม

(ลด)ระหว่างปี

คู่สมรส

บุตร

จำานวนหุ้นเพิ่ม

(ลด)ระหว่างปี

นายไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 119,999,980 - - -

นายสหัส ตรีทิพยบุตร - - - -

นายอัครเดช โรจน์เมธา 10 - - -

นายพิชัย อัศวนภากาศ 10 - - -

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง - - - -

นายวิชิต ญาณอมร - - - -

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย - - - -
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ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย�
ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2559

ชื่อ

บริษัท�เคลาด�์ครีเอชั่น�จำากัด

จำานวนหุ้น�(หุ้นสามัญ)

ของตนเอง
จำานวนหุ้นเพิ่ม

(ลด)ระหว่างปี

คู่สมรส

บุตร

จำานวนหุ้นเพิ่ม

(ลด)ระหว่างปี

นายไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 1 - - -

นายสหัส ตรีทิพยบุตร - - - -

นายอัครเดช โรจน์เมธา - - - -

นายพิชัย อัศวนภากาศ - - - -

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง - - - -

นายวิชิต ญาณอมร - - - -

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย - - - -
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำากัด

• ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ศ.ดร.ไพรัช�ธัชยพงษ์
อายุ 72 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2552 Director Certification Program, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรกฎาคม - กันยายน 2547 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายข้าราชการประจำา

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น

• ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of 

Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• ประธาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีโอแอล จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

(มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

•  กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษา บริษัท เทรดสยาม จำากัด

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี
• ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำากัด

• ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 

• ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สองสมัย)

นายสหัส�ตรีทิพยบุตร
อายุ 69 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการ

พ.ศ. 2536  - Advanced Management Program For Overseas 

Bankers, The Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA  

 -  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(วปรอ 4212)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  2542

 -  หลักสูตร Director Accreditation Program Class 

28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(Thai Institute Of Directors Association : IOD)

ประวัติการศึกษา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse Univer-

sity, New York, USA

การฝึกอบรม



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 31

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำากัด

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นายพิชิต�วิวัฒน์รุจิราพงศ์
อายุ 66 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการ/รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร

พ.ศ. 2556 Director Accreditation Program, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษธุรกิจโครงการ Giga Impact 

Initiative, สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(สวทช.) 

 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, สำานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 - ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม

โครงการผลงานซอฟต์แวร์, สำานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 - ทีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, กรุงเทพมหานคร

 - อนุกรรมการ, สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor 

Club) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด

• กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นายอัครเดช�โรจน์เมธา
อายุ 62 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการ

พ.ศ. 2547 Director, Accreditation Program (DAP), IOD

พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ซันวูด อินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 

(Sunwood Industry Plc.)

ประวัติการศึกษา
• Master Degree in Business Adminstration, Tarleton State University Texas, 

U.S.A.

• Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Thammasat 

University

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด

• กรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำากัด

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นายพิชัย�อัศวนภากาศ
อายุ 56 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร

พ.ศ. 2556 Director Accreditation Program, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2549 - 18 เม.ย.2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย, 

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โซลาร์ตรอน จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นางปัทมา�วงษ์ถ้วยทอง
อายุ 57 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2549  - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

 - Director Certification Program สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Financial Restructuring & Corporate Recovery, 

Organized by World Bank and The Office of 

Corporate Debt Restructuring Advisory Com-

mittee

 - Senior Executive Development Program

 - Full Scale Internal Auditing and Control Pro-

gram

 - Future and Derivatives for Investor Program

พ.ศ. 2550 – 2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โซลาร์ตรอน 

จำากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  University of Missouri, USA

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท นวทวีป จำากัด

• กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จำากัด 

• กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จำากัด

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

• ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็มบีเค จำากัด (มหาชน)

• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง

ความมั่นคง

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นายวิชิต�ญาณอมร
อายุ 70 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2550 หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นที่ 18, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

พ.ศ. 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Pro-

gram (DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)   

พ.ศ. 2544 - 2545 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
• Master of Science (Computer and Sciences) University Of IOWA, USA 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
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นายสุวิทย�์อรุณานนท์ชัย
อายุ 67 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ. 2558  - Successful Formulation and Execution of Strat-

egy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

 -  Building Better Road Through Effectiveness 

Independent Director (Director Forum 2/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2557  - Role of Compensation Committee (RCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 -  Advance Audit Committee (AACP) สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2549 Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006, สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2548 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2545  - Director Certification Program (DCP) รุ่น 

14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

 -  Director Diploma Examination (Follow Member) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พ.ศ. 2528  - PMD, Program for Management Development, 

Harvard Business School,  Harvard University

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  Louisiana Tech University, USA 

การฝึกอบรม
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่า

ตอบแทน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท พรีเวย์พาส (ประเทศไทย) จำากัด

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 

จำากัด (มหาชน)
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3.�คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งทำาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอำานาจ�หน้าที่�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ�

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำาหรับปี 2559 เป็นดังนี้

ชื่อ�–�นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นางปัทมา  วงษ์ถ้วยทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ�–�นามสกุล จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนการประชุมทั้งหมด

1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 5/5

2. นายวิชิต ญาณอมร 5/5

3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 5/5
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ

หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่น

ใดเมื่อเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. ในการปฏิบัติงานขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญฝ่าย

จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่

เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจำาเป็น
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำาการคัด

เลือกกรรมการอิสระเพื่อทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการ

บริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หรือผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเป็นจำานวนไม่น้อย

กว่าสองในสามของจำานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในตำาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

3. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเร่ืองน้ันๆ ในการออกเสียง 

กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้นด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่

ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำาคัญ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง

กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ

เงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานอง

เดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่

มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดัง

กล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม

ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำาคัญ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำาคัญ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน

ที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำาคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา

ที ่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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4.� คณะกรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอำานาจ�หน้าท่ี�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหากรรมการ�หรือผู้บริหารระดับสูง

1. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง

พร้อมทั้งกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจารณาแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน�

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับปี 2559 เป็นดังนี้ 

ชื่อ�–�นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ�–�นามสกุล จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนการประชุมทั้งหมด

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 4/4

2. นายวิชิต ญาณอมร 3/4

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ 4/4



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 43

ด้านการพิจารณาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. กำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการ

ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผล

ประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

2. กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยให้พิจารณา

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำาเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และนำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่

เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน 

4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนช้ีแจงและตอบคำาถามเก่ียวกับการ

กำาหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงใน

นามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้น (ถ้ามี)

5. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการ

บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

6. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ

บริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน  ซึ่งมีกรรมการกึ่งหนึ่งของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและผู้

บริหารเพื่อดำารงตำาแหน่งและทำาหน้าที่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า

ตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการ

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา และพิจารณาค่า

ตอบแทนยังพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท (3) ขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎบัตร และ (4) ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติให้ออก ในกรณีที่ตำาแหน่ง

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตน

ทดแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหา�และพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามกำาหนดเวลาที่เห็นสมควร 

2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการจำานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงร้องขอให้เรียกประชุม

คณะกรรมการ ให้ประธานกำาหนดวันประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่

ในตำาแหน่งขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุความจำาเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้ง

ให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้า 

6. กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ ที่เข้าสู่การพิจารณของที่ประชุมคณะกรรมการในคราวนั้นๆ 

มิให้เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้นๆ  

การลงมติของคณะกรรมการให้กระทำาโดยถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก

ได้อีก 1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

7. คณะกรรมการสามารถเชิญ เรียก สั่งการ ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้

ความเห็น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นแก่คณะกรรมการได้
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5.�คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ขอบเขตอำานาจ�หน้าท่ี�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหาร และดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทซึ่งการบริหาร และ

ดำาเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดำาเนินงานที่คณะกรรมการ

บริษัทกำาหนด

2. กำาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงานของบริษัทให้

สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บริษัทที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุสำานักงาน ค่าซ่อมแซม

และบำารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติของบริษัทไม่เกิน 20 ล้านบาท

5. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด (โดย

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยหลักการ) ไม่เกิน 20 ล้านบาท

7. พิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง

8. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ันจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ 

หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะ

ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

และเงื่อนไขการค้าปกติ

ชื่อ�–�นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิชัย อัศวนภากาศ กรรมการบริหาร

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการบริหาร
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วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น อาจ

ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง

คราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้กรรมการ

บริหารมีจำานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้

เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

6.�ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ�–�นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด

5. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวอรฤดา คำาเลิศลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ครีเอชั่น กรุ๊ป จำากัด 

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

สัดส่วนการถือครองหุ้น  -0%-

ประวัติผู้บริหาร

นางกอบกาญจนา�วีระพงษ์ประดิษฐ์
อายุ 48 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ

เมษายน 2554 - เมษายน 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด

สิงหาคม 2551 - กันยายน 2554 Business Sales Director บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National University, San Diego, USA 

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี 

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นางสุธาริน�วงศ์ส่องจ้า
อายุ 41 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2559 Chief financial Officer Certification Program สภา

วิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2558  - Strategic CFO in Capital Markets Program 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - Successful Formulation & Execution of Strategy 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส 

จำากัด

พ.ศ. 2539 - 2554 ผู้จัดการ บริษัท สำานักงานอีวาย จำากัด

สัดส่วนการถือครองหุ้น  -0%-
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี 

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นางสาวนันท์วรัตถ์�วณิชชาโชคชัย
อายุ 45 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Information Management and Systems,  Monash University, 

Australia 

• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552-2556 Senior Retail Store Solution Manager (Brand 

Manager) – IndoChina/Storage &Technology 

Group บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

สัดส่วนการถือครองหุ้น  -0%-
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี 

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นางสาวอรฤดา�คำาเลิศลักษณ์
อายุ 28 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2558  - IFRS update (In-house training), บริษัท 

สำานักงานอีวาย จำากัด

 -  IFRS ที่จัดทำาขึ้นสำาหรับประเทศไทย, สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 -  ประเด็นปัญหาจากการนำา Pack 5 มาใช้ในทาง

ปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

พ.ศ. 2554 – เมษายน 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

สัดส่วนการถือครองหุ้น  -0%-

สัดส่วนการถือครองหุ้น  -0%-

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท/กิจการอื่นในปัจจุบัน
ไม่มี 

ประวัติการทำางานย้อนหลัง�5�ปี

นายอาทิตย์�ผาสุกยืด
อายุ 36 ปี

ตำาแหน่งในบริษัท รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2550 – 2556 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ 

จำากัด 
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7.�ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.1.� ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำาปี 2559 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และให้ใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

อื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)� ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ�:�กรณีเข้าร่วมประชุม

(2)�ค่าตอบแทนประจำารายเดือน

โดยวงเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำารายเดือนจะไม่เกิน 3,000,000.00 บาท

(3)�เงินบำาเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำาเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ตำาแหน่ง คณะกรรมการ เบี้ยประชุม�(บาท)

ประธาน คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รั้บการแต่งตั้งในปี 2559

22,500/ครั้ง

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รั้บการแต่งตั้งในปี 2559

15,000/ครั้ง

ตำาแหน่ง เงินเดือน�(บาท)

ประธานกรรมการบริษัท 30,000

กรรมการบริษัท 20,000
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หมายเหตุ 1คณะกรรมการตรวจสอบ

   **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล

เบี้ยประชุม ค่า
ตอบแทน
รายเดือน

บำาเหน็จ รวม
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

1. นายไพรัช    ธัชยพงษ์ 135,000 - - 240,000 467,235 842,235

2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 90,000 - - 160,000 311,490 561,490

3. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์ 75,000 - - 140,000 285,535 500,535

4. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 90,000 - - 160,000 311,490 561,490

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ 90,000 - - 160,000 311,490 561,490

6. นายอัครเดช โรจน์เมธา 90,000 - - 160,000 311,490 561,490

7. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1 90,000 112,500 - 160,000 311,490 673,990

8. นายวิชิต ญาณอมร1/** 90,000 75,000 45,000 160,000 311,490 681,490

9. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย1/** 90,000 75,000 90,000 160,000 311,490 726,490

10. นางกอบกาญจนา

วีระพงษ์ประดิษฐ์**
- - 60,000 - - 60,000

7.2.�ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) 

และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสามารถสรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่�31�ธันวาคม�2559

จำานวน (คน) 6

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 36.19

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้รับสำาหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีดังนี้
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8.�การกำากับดูแลกิจการ

8.1.� นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการนำาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น

บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทโดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี

หมวดท่ี�1�สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่ง

ตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ

และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะ

ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

• บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆ กำาหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุ

ถึงวัน เวลา สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคำา

ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหนังสือมอบฉันทะ

ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้า

ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทจะเผย

แพร่ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

• ก่อนดำาเนินการประชุมบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการ

นับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุม

จะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดยมีกรรมการ

และผู้บริหารที่เก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

• ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละ

รายการ

• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำาบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งจะระบุถึงขั้น

ตอนการลงคะแนน คำาถามคำาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ 

บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวัน เดียวกันกับวันประชุม

หรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำาการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษัท
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หมวดท่ี�2�การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินการในดังกล่าว ดังนี้

• บริษัทจะจัดทำาหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ภาษาไทย

• บริษัทจะดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่

เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา

ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

• บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูล

ของบุคคลท่ีเสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัท

กำาหนด 

• บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำามาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

• บริษัทให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัท

• บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้ถือในทางมิชอบ 

• บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณา

ในวาระนั้นๆ

หมวดท่ี�3�บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ 

เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย

หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่อง

ที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ 

การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ

ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำาถามต่างๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น
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3. บริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระทำาอันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือ

เอกสารที่สำาคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สำาคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดย

ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

พนักงาน

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำางานของพนักงานซึ่งบริษัทจะ

วัดผลการดำาเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด

2. บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและ

ผู้บริหาร รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การทำางาน

3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำางานให้ถูกสุขลักษณะ เอ้ือต่อการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4. บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่นำาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงิน

เดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดัง

กล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย

ลูกค้า

1. บริษัทมีหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการดำาเนินงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต

2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะให้บริการและสินค้าที่มี

คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามข้อกำาหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ

ตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและเจ้าหน้ี

1. บริษัทคำานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำาเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และข้อตกลงที่กำาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตใน

การค้ากับคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทจะไม่ทำาลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระทำาอื่นใดที่

ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
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หน่วยงานราชการ

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท

2. บริษัทให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และ

หน่วยงานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำานวย

ความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

ส่ิงแวดล้อม�สังคม�และชุมชน

1. บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทโดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำานักงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่

บริษัท หรือทางอีเมล์ corporatesecretary@netbay.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความ

ลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำาเนินการสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทต่อไป

หมวดท่ี�4�การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มี

ส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

บริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบาย

ด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่า

ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นัก

ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป

หมวดท่ี�5�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหาร เพื่อกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
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โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายทำาหน้าที่

พิจารณาในเรื่องสำาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัท ท้ังน้ี กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของ

บริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน 8 ท่าน และเป็นกรรมการ

อิสระจำานวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาท�หน้าท่ี�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงาน เช่น วิสัย

ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำากับ ควบคุม 

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ

ผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ได้รับ

มอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะ

ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งต้องพิจารณา

ตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วยการกำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำาหนดให้มีความเช่ือมโยงกับ

ผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำาทุกปี 

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำาคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำาเนินงานราย

ไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำาไปพิจารณาและดำาเนินการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำาเนินงานของบริษัทที่สำาคัญ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำาวาระต่างๆ ของการประชุม

และดำาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 

รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการ

บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม

และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและ

พร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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8.2.�การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเพื่อ

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเพื่อกำาหนดนโยบายที่

สำาคัญและควบคุมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้าง

ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ติดตามการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และรายงานฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท 

9.�การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือใน

ทางมิชอบ ดังนี้ี้

1) บริษัทกำาหนดให้มีการป้องกันการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำาหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำาข้อมูลไป

เปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการ

กำาหนดห้ามผู้บริหารทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล

ที่เป็นสาระสำาคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 

3) เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการจัดทำาและเปิดเผยรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จำานวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้นจะต้องนับรวมการ

ถือของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณา

ถึงที่สุดแล้วพบว่าที่แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น 

เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำาพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

4) บริษัทได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำาไปเปิด

เผยจนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 

การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลด

ออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำา และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

10.�การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดีและเป็นไปตามหลักการดูแลกำากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ 

การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำานาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะนำาไป

สู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ท่านได้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และ

เหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.�นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท�และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

และหักสำารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง 

แผนการลงทุน และแผนการดำาเนินงานของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ 

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น

แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดย

จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังตาราง

แนบท้ายหัวข้อนี้

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่สำาคัญ คือ ค่าเช่าและบริการ

ระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำานักงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ระหว่างกันดังกล่าวตามที่จะกล่าวต่อไปแล้ว ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเหล่านี้มี

ราคาและเงื่อนไขการทำารายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทได้ถูกกำาหนดไว้เพื่อให้รายการระหว่างกันกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของประกาศคำาสั่ง หรือ

ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดัง

กล่าวได้ในกรณีท่ีกฎหมายกำาหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการระหว่างกัน 

และความสมเหตุสมผลของการทำารายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี เงื่อนไขการค้า

ทั่วไป และการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้
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การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป

การทำารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจ

สอบก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรม

เหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

การประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป

การทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะ

กรรมการตรวจสอบก่อนนำาเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศคำาสั่งหรือข้อกำาหนดของ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการระหว่างกัน

อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกย้าย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำารายการที่บริษัทได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้

รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

แนวโน้มและนโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการ ค่าเช่าและ

ค่าบริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำานักงานซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจำาเป็นต่อ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา

รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่ กลุ่มบริการ e-Logistics Trading

กลุ่มบริการ e-Business Services และงาน Projects และอื่นๆ โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้ในกลุ่มบริการ 

e-Logistics Trading เป็นรายได้หลักในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.53 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดย

รายได้จากการให้บริการของบริษัทในปี 2557 ถึงปี 2559 มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำาหรับปี 2557 

ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท้ังส้ิน 184.74 ล้านบาท 223.81 ล้านบาท และ 272.94 ล้านบาท 

ตามลำาดับหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.73 ร้อยละ 21.15 และร้อยละ 21.95 สำาหรับปี 2557 ปี 2558 และ

ปี 2559 ตามลำาดับ โดยสำาหรับปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทมีกำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจำาหน่ายเท่ากับ 38.00 ล้านบาท 69.88 ล้านบาท และ 98.19 ล้านบาทตามลำาดับ และมีกำาไรสุทธิ

เท่ากับ 16.44 ล้านบาท 65.05 ล้านบาท และ 89.32 ล้านบาทตามลำาดับหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07 

ร้อยละ 295.68 และร้อยละ 37.31 ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่อยู่ใน

ระดับท่ีดีจากผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทมีกำาไรสุทธิอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีและ

สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างสม่ำาเสมอ อีกท้ังบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งโดย

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ในระดับต่ำาเพียง 0.37 เท่าแสดงถึง

สถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทได้ชำาระ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่าระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการดำาเนินงานของกิจการหมดแล้วทั้งจำานวน

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการทำาสัญญาหรือธุรกรรมใดที่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รายได้จากการให้บริการสำาหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 49.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.95 เป็นผล

จากการท่ีบริษัทมุ่งเน้นให้มีการดูแลและปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องจนสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมประกอบกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าเเละตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในยุคธุรกิจดิจิตอลได้หลากหลายขึ้น รวมถึงการทำางาน Projects ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเติบโตขึ้น

จากปีก่อนและสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ใกล้เคียงกับในอดีต 

กำาไรสุทธิของบริษัทสำาหรับปี 2559 สูงขึ้นจากปีก่อนจำานวน 24.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.31 เป็นผลจาก

รายได้จากการให้บริการของบริษัทที่สูงขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการวางเเผนบริหารเเละควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงสร้างรายได้เเละผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2559  รายได้จากการให้บริการของบริษัทมีจำานวน 272.94 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.13 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 21.95 เมื่อพิจารณาเเยกตามกลุ่มการให้บริการจะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้ในการให้บริการในกลุ่ม 

e-Logistics Trading เพิ่มขึ้นจำานวน 14.69 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 และในส่วนของรายได้จากการให้

บริการ e-Business Services การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำานวนฐานลูกค้า

ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าซึ่ง

ทำาให้ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ e-Business Services เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการ

ออกใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้าให้กับหอการค้าไทยซึ่งเป็นรายได้กลุ่มใหม่ที่เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ

ปี 2558 และรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2559 ซึ่งทำาให้ภาพรวมรายได้กลุ่ม e-Business Services เพิ่มขึ้น 20.59 ล้าน

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.33 ส่วนรายได้กลุ่มงาน Projects และอื่นๆจำานวน 21.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

13.85 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 182.72 ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานในรูปแบบของโครงการเฉพาะ

งบการเงินรวม

2559 2558 เพิ่มขึ้น�(ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มบริการ        

e-Logistics Trading

 165.21 60.53 150.52 67.25 14.69 9.76

2. กลุ่มบริการ       

e-Business Services

86.30 31.62 65.71 29.36 20.59 31.33

3. กลุ่ม Projects และอื่นๆ 21.43 7.85 7.58 3.39 13.85 182.72

รายได้จากการให้บริการ 272.94 100.00 223.81 100.00 49.13 21.95
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โครงสร้างรายจ่าย

ต้นทุนการให้บริการ�

สำาหรับปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการทั้งสิ้น 58.62 ล้านบาท และ 50.22 ล้านบาท ตามลำาดับ

ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.40 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนค่า License fee 

(ซึ่งเป็นต้นทุนค่าลิขสิทธิ์สำาหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ CDD Gateway) เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการ

เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการให้บรกิารดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในส่วนของโปรแกรมเมอร์ที่

เพิ่มขึ้นตามการปรับฐานเงินเดือนตามปกติธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงานตามการขยายตัวของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ�

สำาหรับปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการทั้งสิ้น 38.48 ล้านบาทและ 32.43 ล้านบาท

ตามลำาดับซึ่งเพิ่มขึ้น 6.05 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.66 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมาก

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการให้บริการเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำาหรับปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งสิ้น 84.94 ล้านบาทและ 74.17 ล้านบาท

ตามลำาดับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 10.77 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.52 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่ม

ขึ้นเนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการเพิ่มขึ้นของพนักงานในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการเพื่อรองรับการเติบโต

ของบริษัท อีกทั้งในปี 2559 บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายสำาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อาทิเช่น 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำาให้ค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม

2559 2558 เพิ่มขึ้น�(ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนในการให้บริการ  58.62 32.20 50.22 31.97 8.40 16.73

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 38.48 21.14 32.43 20.65 6.05 18.66

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 84.94 46.66 74.17 47.22 10.77 14.52

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - 0.25 0.16 (0.25) (100.00)

รวมค่าใช้จ่าย 182.04 100.00 157.07 100.00 24.97 15.90
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2558 บริษัทย่อยได้จ่ายชำาระหนี้สัญญาเช่าการเงินสำาหรับการเช่าระบบเครือข่ายที่ใช้ในการดำาเนินงานของ

กิจการครบทั้งจำานวนแล้วในเดือนพฤศจิกายน และในปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่ได้มีการทำาสัญญาหรือธุรกรรมใดที่ก่อ

ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน ทำาให้ปี 2559 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบกำาไรขาดทุน

(ก)��ฐานะทางการเงิน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

คุณภาพของสินทรัพย์

ในช่วงปี 2559 สินทรัพย์หลักของบริษัทประมาณร้อยละ 76.20 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ

ร้อยละ 23.80 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนหลักในการดำาเนินงานของบริษัทประกอบไปด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนชั่วคราว ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก

ของบริษัทประกอบด้วยเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน เงินลงทุนระยะยาว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ให้บริการกับ

ลูกค้าซึ่งบันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซึ่งบันทึกในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 357.25 ล้านบาท

และ 212.90 ล้านบาทตามลำาดับซึ่งเพิ่มขึ้น 144.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 โดยสินทรัพย์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 129.60 ล้านบาท ลูกหนี้

การค้าของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 36.39 ล้านบาท และ 30.46 ล้านบาท

ตามลำาดับ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัท  

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559 เเละปี 2558 เท่ากับ 44 วันและ 48 วัน ตาม

ลำาดับ ถือว่าระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียอยู่ในระดับปกติเน่ืองจากบริษัทให้เครคิตการค้ากับลูกค้า ประมาณ 30-60 โดยที่

ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการผิดนัดชำาระหนี้จากลูกค้า 

งบการเงินรวม

2559 2558 เพิ่มขึ้น�(ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน  357.25 76.20 212.90 84.79 144.35 67.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111.56 23.80 38.18 15.21 73.38 192.19

รวมสินทรัพย์ 468.81 100.00 251.08 100.00 217.73 86.72
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 111.56 ล้านบาท

และ 38.18 ล้านบาทตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.19 เนื่องจากบริษัทนำา

เงินไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวจำานวน 73.00 ล้านบาท และในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ลงทุนในอุปกรณ์ระบบ

สัญญาณและสื่อสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นเพิ่มเติมจำานวน 2.80 ล้านบาทเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่

เพิ่มขึ้น บริษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงเป็น ระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนเพิ่มเติมจำานวน 2.06 ล้านบาท

(ข)�แหล่งท่ีมาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.37 เท่า

และ 0.59 เท่าตามลำาดับ ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทมีหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยเพียงรายการเดียวคือหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่าระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยได้ชำาระหนี้สินดังกล่าวหมดแล้วทั้งจำานวนในปี 2558 และในปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มี

ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย

หน้ีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 125.36 ล้านบาท และ

93.66 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 31.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.85 ซึ่งหนี้สินหลักของบริษัทประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 107.40 ล้านบาท และ 

81.37 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 26.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.99 หนี้สินหมุนเวียนหลักประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำานวน 50.70 ล้านบาท  รายได้รับล่วงหน้าจำานวน 37.88 ล้านบาท โดยส่วน

ใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการ CDD Gateway ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกค่าบริการรับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นหนี้สิน

หมุนเวียนและทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการให้บริการซึ่งเป็นตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องรับรู้รายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 17.96 ล้านบาทและ 

12.29 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 5.67 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.14 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

งบการเงินรวม

2559 2558 เพิ่มขึ้น�(ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน  107.40 85.67 81.37 86.88 26.03 31.99

หนี้สินไม่หมุนเวียน 17.96 14.33 12.29 13.12 5.67 46.14

รวมหนี้สิน 125.36 100.00 93.66 100.00 31.70 33.85
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ประกอบด้วยสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินซึ่งในปี 2558 บริษัทย่อย

ได้จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินหมดแล้วทั้งจำานวน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 343.44 ล้านบาทและ 

157.42 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 186.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 118.17 ซึ่งเป็นผลจาก การออกหุ้นเพิ่มทุน

จำานวน 40 ล้านหุ้นและการสะท้อนมูลค่ากำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ และในปี 2559 บริษัทได้จัดสรร

กำาไรสุทธิประจำาปีจำานวนร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิไว้เป็นสำารองตามกฎหมาย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำาหรับปี 2559 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 35.67 และร้อยละ 49.29 ตามลำาดับ อัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำาหรับปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 40 ล้านหุ้นทำาให้

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม

2559 2558 เพิ่มขึ้น�(ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทุนที่ออกเเละชำาระเเล้ว  200.00 58.23 160.00 101.64 40.00 25.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 115.34 33.58 - - 115.34 -

สำารองตามกฎหมาย 13.35 3.89 10.19 6.47 3.16 31.01

กำาไรสะสม 91.46 26.63 64.05 40.69 27.41 42.79

องค์ประกอบอื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

(76.71) (22.34) (76.82) (48.80) 0.11 (0.14)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 343.44 100.00 157.42 100.00 186.02 118.17



บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 255968

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

งบกระเเสเงินสดรวม (หน่วย�:�ล้านบาท)

งบการเงิน

2559 2558

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 104.66 71.22

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (196.89) (154.15)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 98.38 (22.79)

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 6.15 (105.72)

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 43.68 149.40

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 49.83 43.68

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 33.44 ล้านบาท ตามผลการ

ดำาเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไรสำาหรับปี 2559 และปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 110.11 

และร้อยละ 104.12 ตามลำาดับซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในการบริหารกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

และความมั่นคงของกำาไรสุทธิของบริษัทฯ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 196.89 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว

จำานวน 122.4 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำานวน 73.00 ล้านบาท และกระแสเงินสดรับจาก

การขายเงินลงทุนระยะยาวจำานวน 3.04 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันจำานวน 

1.37 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์จำานวน 2.80 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 

2.06 ล้านบาท

ในปี 2558 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 154.15 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว

จำานวน 127.42 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำานวน 20.60 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงิน

ฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกันจำานวน 0.48 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์จำานวน 5.51 ล้านบาท และ

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวน 0.21 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 98.38 ล้านบาทซึ่งมีสาเหตุจากการที่บริษัทได้รับ

เงินสดจากการเพิ่มทุนจำานวน 155.34 ล้านบาท เเละการจ่ายเงินปันผลจำานวน 56.96 ล้านบาท

ในปี 2558 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 22.79 ล้านบาทซึ่งได้แก่การจ่ายเงินปันผลจำานวน 

14.40 ล้านบาทและการชำาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจำานวน 8.39 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.33 เท่า และ 

2.62 เท่า ตามลำาดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับสูงกว่า 1.00 เท่าซึ่งแสดงถึงสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 78.52 และร้อยละ 77.56 ตามลำาดับซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้

เคียงกับปีก่อนถือว่าบริษัทสามารถรักษาระดับกำาไรขั้นต้นไว้ได้ในระดับที่เกินกว่า 70% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 24.81 และร้อยละ 28.97 ตามลำาดับ 

ลดลงร้อยละ 14.34 ซึ่งเป็นผลจากกำาไรที่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสินทรัพย์รวมของบริษัทมีจำานวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

จากการรับเงินค่าออกหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 40 ล้านหุ้นทำาให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน�

ในปี 2559 เเละปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.37 เท่าเเละ 0.59 เท่า ตามลำาดับ 

ซึ่งระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำาแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทท่ีแข่งแกร่ง

โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียเนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่า

ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทหมดแล้วทั้งจำานวนในปี 2558

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรง คุณวุฒิและมี

ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จำานวน  3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี

นโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 5 คร้ัง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.� การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2559 บริษัท เน็ตเบย์ จำากัด 

(มหาชน) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้

เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งมี

ผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ
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การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบ

การเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือ

ได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบ

การเงิน

2.�การสอบทานการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้

ดำาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความ

ครบถ้วน  เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ไม่มีประเด็นปัญหา

หรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

3.�การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ปี 2559 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการดำาเนินงานแล้ว 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งได้ดำาเนินการตรวจไปเมื่อวันที่ 15, 19 และ 27 กันยายน 2559 โดยผู้ตรวจสอบที่

มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่กำาหนด

ผลการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคุมภายในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ดำาเนินการอยู่นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องสำาหรับ    ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของ ธปท. รวมถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) สำาหรับบริษัทมหาชนของตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถ

พัฒนาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เพิ่มเติมได้ เช่น การจัดฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Incident Management เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความ

เข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการทำางานของ Incident Management และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์

ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติม เป็นต้น

4.�การสอบทานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำาหนดไว้ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมี

คุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยว

โยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเอง

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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5.�การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี�2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เน็ตเบย์ 

จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2559 และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2559 พิจารณาแต่งต้ังและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

6.�การปฏิบัติตามข้อกำาหนด�กฎระเบียบ�และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย และปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่กำาหนดไว้

จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทำาหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหาร

ความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี การ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ความ

รู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเช่ือถือได้สอดคล้อง

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย 

และข้อกำาหนดทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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