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OUR PASSION
VISION
MISSION

วิสัยทัศน์
ด้วยยุทธศาสตร์ท่ีมีความมุ่งม่ัน พร้อมจุดแข็งของบริษัท

ในการพัฒนานวัตกรรม ดิจิตอล บิสซิเนส เทคโนโลยี ถือ

เป็นส่วนส�าคัญท่ีผู้บริหารและพนักงานของเน็ตเบย์ได้ร่วม

กันรวมพลังเป็นหน่ึงเดียว และมีจุดยืนของบริษัทให้เป็น

แบรนด์ท่ีได้รบัความเช่ือถอืและยอมรบัมากท่ีสดุในธรุกจินี้

ความปรารถนาของเราคือ การพัฒนาความเจริญเติบโต

ของธุรกิจ ดิจิตอล บิสซิเนส ร่วมกับลูกค้าของเรา และมี

ส่วนช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถก้าวผ่านความยุ่งยาก

ซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

ในโลกยุคดจิติอลนี ้และ เนต็เบย์จะทุ่มเทความพยายามใน

การสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม (Value added & Value 

Chain) ให้แก่ธุรกิจท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนี้ ด้วยการเป็น

ศูนย์กลางและดิจิตอล เกตเวย์ เพื่อให้ธุรกิจเกิดเครือข่าย

ของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

พันธกิจ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนา 

นวัตกรรม ดิจิตอล บิสซิเนส เทคโนโลยี แพลตฟอร์มท่ี

ดีท่ีสุด เพื่อการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเอกสาร

ทางการค้า (e-Logistics Trading & e-Business Services) 

รวมถึงการส่งมอบผลงานที่ดีเยี่ยม ระดับมืออาชีพ และเป็น

ศนูย์กลางการ รบั-ส่ง เชือ่มโยง แลกเปลีย่น ข้อมลูการค้าทาง

อิเล็กทรอนิกส์กับทุกภาคส่วน หลากหลายช่องทาง (Omni 

Channel Connectivity Gateway) ด้วยการส่งธุรกรรมการ

ค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงคร้ังเดียวผ่าน Gateway กลาง 

ส�าหรับการเชือ่มโยงกระบวนการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน

อย่างครบวงจร เพือ่ท�าให้ธรุกจิสามารถบรรลผุลในการท�าการ

ค้าระหว่างประเทศไปถงึผูค้้าได้ท่ัวโลก

ความหลงใหลในนวัตกรรมเทคโนโลยีแปลงเป็นธุรกิจ
ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการค้าท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ผสานกับความช�านาญการพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยเีป็นเลศิของทีมงาน Netbay มีความพร้อม และศกัยภาพในการพฒันาบรกิารท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆ (Innovative 

Technology Services) ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร (End-to-End Solution) กล่าวคือได้พัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีตลอด Value Chain ตั้งแต่

 • ต้นน�้า : (ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ),

 • กลางน�้า : (Netbay - Omni Channel Connectivity Gateway)

 • และปลายน�า้ : (กลุม่ Logistics Supply Chain Community, ธนาคาร, บรษัิทประกนัภยั, หน่วยงานภาครฐั และอ่ืนๆ)

ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลา และงบประมาณในการลงทุน ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการท�าธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนกิส์จากจดุเดยีว (Single Connectivity with Multiple Accesses) โดยข้อมลูธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์เหล่านัน้ 

จะสามารถท�าการรับ-ส่งผ่านการเช่ือมโยงสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทุกท่ี (Anywhere), ทุกเวลา 

(Anytime) และทุกอปุกรณ์ (Any Device) ซ่ึงนวตักรรมเทคโนโลยีของ Netbay สามารถช่วยให้ธรุกจิของลกูค้าก้าวทัน

ความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ และความซับซ้อนของโลกธรุกจิยุคดจิทัิลอีโคโนม่ี (Digital Economy) ได้ทันท่วงท่ี
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มุ ่งม่ัน สร้างสรรค์ พัฒนา แพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพือ่ธรุกจิในยุคดจิติอล และ เป็นศนูย์กลางการเช่ือม

โยงทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายช่องทาง (Innovative 

Digital Business Technology Platform & Omni Channel 

Connectivity Gateway) ส�าหรับการให้บริการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เช่น ภาคธุรกิจเอกชนกับ 

ภาครัฐ (B2G) ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) และ ภาคธุรกิจ

กับผู้บริโภค (B2C) โดยมีบริการแบ่งออกเป็น 

• e-Trade Finance Supply Chain

• e-Business Services

• Digital Business Transformation Projects
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 ในปีท่ีผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งท่ีมีการคิดค้นและพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่าง
มากมาย และรวดเร็ว พฒันาการต่างๆ ได้มผีลกระทบในวงกว้างท้ังในการด�าเนนิธรุกจิ
และการใช้ชีวิต การคิดหาวิธีที่จะน�า ข้อมูลอย่างมากมายและมหาศาล (Big data) 
เหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และตัดสินใจ (Data analytics) 
ให้มากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ที่แตกต่าง กันไป รวมถึง
ความสนใจในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ (Artificial intelligence) ประกอบไป
ด้วย Robotics (เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้สามารถจัดล�าดับการ
ท�างานแทนมนษุย์/ คอมพวิเตอร์หุ่นยนต์) Machine learning (คอมพวิเตอร์ท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้) และ Cognitive computing (ปัญญาประดิษฐ์/ คอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์) 
ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องให้ความ สนใจอย่างจริงจังเพื่อน�ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรให้สามารถอยูร่อดและเตบิโตอย่างม่ันคงในอนาคตท่ีเตม็ไปด้วย
การแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอน

 บรษัิท เนต็เบย์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ถกูจดัตัง้ข้ึนโดยมกีารวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกบั การพฒันาทางเทคโนโลยีของโลก รวมถงึนวัตกรรมในการออกแบบรปู
แบบทางธุรกิจโดยสะท้อนออกมา เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของบริษัท 
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนา การให้บริการธุรกิจดิจิทัลแบบ
ออนไลน์ให้แก่หน่วยงานท้ังในภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจ และขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิ
ธรุกรรม ระหว่างกนั เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลถงึความเจรญิเตบิโตอย่างม่ันคงและ
ต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิของ บรษัิทท่ีผ่านมา อีกท้ังยงัสอดคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาลในส่วนของการผลักดันน�า Digital Technology มาเป็นหลักในการขับเคลื่อน
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 ผมขอแสดงความยินดกีบัคณุพชิติ ววิฒัน์รจิุราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
บมจ.เน็ตเบย์ และผู้บริหารของบริษัท ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Prime Minister’s 
Digital Award) ประเภท Digital Entrepreneur of the year จาก พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสได้รับพิจารณา คัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดี
เด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นผู้น�าในการคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนา 
Digital Business Technology Platform เพื่อให้บริการระบบ Online แก่ทุกกลุ่ม
ธรุกิจอตุสาหกรรมในเดอืนตลุาคม 2560 นอกจากนัน้แล้วบรษัิทได้ยึดถอืในหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์อย่างจริงจัง และรู้สึกยินดีที่มีผู้เล็งเห็นความ
ตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นพัฒนาของบริษัทตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 ในนามของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่วข้องท้ังหลาย และพันธมติรธรุกจิทุกท่าน ท่ีให้การ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาจนท�าให้บริษัทก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมา
ถึงปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานทุกฝ่ายท่ีได้ทุ่มเทให้บริษัทสามารถพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีเพือ่ยกระดบั
ขีดความสามารและความมีประสิทธิภาพในการประยุกต์น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาประเทศให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และร่วมกันน�าพาให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของ
ประเทศไทย

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สารจากประธาน 
คณะกรรมการบริษัท 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้พัฒนา การให้บริการธุรกิจ

ดิจิทัลแบบออนไลน์ให้แก่หน่วยงานทั้ง

ในภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนอง

เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ
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ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นวัตกรรม 

เทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น AI (Artificial 

Intelligence) Big Data Analytics, 

Machine Learning (ML), Block 

Chain, Internet of things (IOT) 

และอื่นๆอีกมากมายได้ก้าวเข้ามามี

บทบาทที่ส�าคัญต่อธุรกิจ และการใช้

ชีวิตประจ�าวันอย่างมีนัยยะส�าคัญมาก

ขึ้นเรื่อยๆ

 นวตักรรมเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของประเทศ ตลอดจนมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อการด�าเนนิธรุกจิ การใช้
ชีวติประจ�าวนั ซ่ึงได้ปรากฏผลให้เห็นอย่างเป็นรปูธรรมอยู่แล้ว ซ่ึงเทคโนโลยเีหล่านัน้ 
มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับวันยิ่งจะสร้างแรงกระเพื่อม
อย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 Disruptive Technology คอื นวตักรรมเทคโนโลยท่ีีสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 
สร้างมลูค่าเพิม่ขึน้ให้กับตัวผลติภณัฑ์ สนิค้า และบรกิารที่ใช้นวตักรรม เทคโนโลยทีี่
ทันสมัยตามโลกยุค Digital World ที่มีการแข่งขันสูง และในทางกลับกัน ธุรกิจที่ยัง
คงไม่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และยังใช้วิถีการท�าธุรกิจแบบเดิมๆ ผลิตภัณฑ์ บริการ
เดิมๆ จะมีผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อธุรกิจ ต่อตลาด ต่อลูกค้าของตนเอง 
ไม่ช้าก็เร็ว ซึ่งเป็นผลอาจท�าให้ธุรกิจล้มหายไปได้

 ด้วยวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนวสิยัทัศน์และพนัธกจิท่ีชัดเจนของเนต็เบย์ 
ท่ีมุง่ม่ัน คดิค้น สร้างสรรค์ และ วจิยัพฒันาอย่างไม่หยุดย้ัง Innovative Technology 
(Digital Business & Fin Tech Technology Platform) บวกกับการทุ่มเทการพัฒนา
สร้างเครอืข่ายและการเช่ือมโยง ระหว่างภาคธรุกจิเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถาบัน
การเงิน และหน่วยงานภาครัฐ และอื่นๆ อีกมากมายกับทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร 
ในรูปแบบ (Omni Channel Connectivity Gateway) ซึ่งปรากฏผลงานที่ผ่านมา 
ย่อมเป็นที่ประจักษ์ของลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ใช้บริการอย่างมากมาย และได้รับการ
อ�านวยความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน จนสามารถกล่าวได้
ว่า นวตักรรมเทคโนโลยี ของเนต็เบย์ มบีทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิในการน�าเข้า และ
การส่งออกสินค้าของประเทศ e-Trade Finance Supply Chain อีกทั้งแพลตฟอร์ม
ของเน็ตเบย์ยังสามารถมุ่งสู่ Thailand e-Trading Across Border Hub เพื่อช่วย 
ผู้ประกอบการน�าเข้า ส่งออกสินค้า และ กลุ่ม Logistics Supply Chain Community 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นวัตกรรมเทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น AI (Artificial 
Intelligence) Big Data Analytics, Machine Learning (ML), Block Chain, Internet 
of things (IOT) และอื่นๆอีกมากมายได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญต่อธุรกิจ และ
การใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างมีนัยยะส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ด้วยความมุ่งม่ันใน
การมีจุดยืนที่ชัดเจนของ Netbay คือ Innovative Technology Company มีความ
แน่วแน่ในการน�าพาธรุกจิให้เตบิโตอย่างย่ังยนื ม่ันคง ย่อมต้องทุ่มเทเชิงรกุอยูต่ลอด
เวลา สมดั่งเป็นบริษัทแรกๆที่ได้พิสูจน์ผลงานที่ผ่านมาของเน็ตเบย์แล้ว มีการวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศมาหลายปี แต่กระแส
เทคโนโลยีดงักล่าวในบ้านเรามกัจะช้ากว่าต่างประเทศหลายๆ ปี เนต็เบย์ จงึได้ทุ่มเท
คนของเน็ตเบย์เพื่อการคิดค้น สร้างสรรค์ วิจัยพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี AI, Big 
Data Analytics, ML, Block Chain และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจและคนไทยด้วยกันเอง 
จักมีที่ยืนในเรื่องการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และสามารถเปลี่ยนผ่านก้าวสู่ Digital 
Transformation ได้ส�าเร็จโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงต่อไปตามสโลแกนของเน็ต
เบย์ Better Faster Cheaper & Smarter 

 ในนามของประธานกรรมการบรหิาร ต้องขอกราบขอบพระคณุลกูค้าผูม้อุีปการคณุ 
ทุกๆ ท่าน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พนักงานท่ีทรงคุณค่าของบริษัท และ
พันธมิตรต่างๆ ที่ได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอด ต่อ
คณะผู้บริหารและบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) เสมอมานายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

สารจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000101

ประเภทธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

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

ทุนช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

วันที่จดทะเบียนบริษัท 19 พฤศจิกายน 2547

วันแปรสภำพเป็นบมจ 22 เมษายน 2557

วันแรกที่ซื้อขำยหุ้นใน 16 มิถุนายน 2559

ตลำดหลักทรัพย์ MAI 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ 02-620-1800

 โทรสาร 02-612-3051

 เว็บไซด์ http://www.netbay.co.th 

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
 โทรศัพท์ 02-620-1800 #4102

 โทรสาร 02-612-3051

 E-mail  corporatesecretary@netbay.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ 
 โทรศัพท์ 02-620-1800 #1110

 โทรสาร 02-612-3514

 E-mail  IR@netbay.co.th

บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท์  02-009-9999

 โทรสาร 02-009-9991
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ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ

 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ

 นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ

 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  02-264-0777

 โทรสาร 02-264-0789-90

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป (บริษัทย่อย)

ชื่อบริษัท บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105554030865

ประเภทธุรกิจ ให้บริการ จัดท�า และพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์

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

ทุนช�ำระแล้ว 50,000,000 บาท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

วันที่จดทะเบียนบริษัท 2 มีนาคม 2554

สัดส่วนกำรถือหุ้นของ 100%

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 719/8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ 02-219-5558

 โทรสาร 02-612-3513

บุคคลอ้ำงอิง ผู้สอบบัญชี 

 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ

 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ

 นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ

 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  02-264-0777

 โทรสาร 02-264-0789-90
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ให้บริการ Software-as-a-Service (SaaS) บนระบบ 

Cloud Computing เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ Better 

Faster Cheaper สามารถท�าธรุกรรมข้อมูลการค้า และข้อมูล

ส�าคัญอื่นๆ ในการรับ-ส่ง เช่ือมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลทาง

อเิล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเกตเวย์กลางของ Netbay โดยคิดค่า

บริการเป็นรายครั้ง (Pay Per Use, Pay Per Transaction 

Base)  หรือช�าระค่าบริการเป็นรายเดือน (Fixed Monthly 

Base) ซึ่งลูกค้าไม่ต้องลงทุนซ้ือ Software License และเสีย

ค่าบ�ารุงรักษา Software รายปี ตลอดจนไม่ต้องตัง้งบประมาณ

ด้าน IT และเสียเวลาในการว่าจ้างพัฒนา Software อีกต่อไป  

ท�าให้มีต้นทุนที่ลดลง และใช้งานได้ทันที
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 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) (“เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 

โดยเน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ากัด (“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) 

ซ่ึงเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 

(มหาชน) (“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้

บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ 

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

และทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 160 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 40,000,000 และน�าหุ้นเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ท�าให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน

บาท และทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในบริษัท เคลาด์ 

ครเีอช่ัน จ�ากดั (“เคลาด์ ครเีอช่ัน”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช�าระแล้วเพือ่รองรบัการให้บรกิาร

กลุ่ม e-Business Services โดยเคลาด์ ครีเอชั่นประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยว

กับลูกค้า (CDD Gateway) ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้าของระบบ Private Cloud Computing

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและ

ภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดย

ผูป้ระกอบการท่ีใช้บรกิารระบบธรุกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ของบรษัิทจะได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการใช้บรกิารของบรษัิทตาม

วิสยัทัศน์ของบรษัิท คอื Better Faster Cheaper และบริษัทจะเรยีกเกบ็ค่าบริการต่อรายการธรุกรรม (Per Transactaion) 

หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)

 ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทน�าเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ 

SaaS (Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data 

Center) ระบบศนูย์ประมวลผลส�ารอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏบัิตกิารท่ีใช้รองรบัระบบธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ

การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบ

สารสนเทศโดยไม่จ�าเป็นต้องมงีบลงทุนท่ีสงู (Cheaper) มีระบบงานท่ีสามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเรว็ (Faster) ไม่ต้อง

เสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบ

ระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่ส�าคัญที่ช่วยให้ระบบการท�างานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ได้ง่าย จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย เนื่องจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทพัฒนาและน�าเสนอให้แก่ลูกค้า

เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับลูกค้าในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายจึงท�าให้บริษัทมีรายได้เป็น

ประจ�าจากการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง (Recurring Revenue) นอกจากนัน้แล้วบรษัิทไม่ต้องมภีาระต้นทุนในสนิค้าคงคลงั 

(Carrying Cost of Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆ

 การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่

1. กลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply Chain

2. กลุ่มบริการ e-Business Services

3. Projects และอื่นๆ

กลุ่มบริกำร e-Trade Finance Supply Chain
 ผลติภณัฑ์กลุม่บรกิาร e-Trade Finance Supply Chain ของบรษัิทจะให้บรกิารแก่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายในลกัษณะให้

เลอืกใช้บรกิารหลกัระหว่างการให้บรกิารพธิกีารศลุกากรทางอิเลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) หรอื

ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริการหลักของกลุ่มบริการ e-Trade 

Finance Supply Chain คอืผูใ้ห้บรกิารน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า โดยจะมีการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเลก็ทรอนกิส์ (Customs 

e-Payment) เป็นการให้บรกิารเพิม่เตมิเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทให้บริการระบบรายงานบัญชี

สินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริการหลักคือผู้ประกอบการที่เป็นสายการบิน Terminal Operator 

สายเรือ ตัวแทนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกที่มีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีสินค้าคงเหลือกับกรมศุลกากร

อีกด้วย รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส�าหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบก�ากับการขนย้าย

สินค้าผ่านระบบ NSW ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ

กลุ่มบริกำร e-Business Services
 บรษัิทเป็นผูใ้ห้บรกิารธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครฐั (B2G) และธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์

ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) โดยปัจจุบันธุรกิบริการหลักได้แก่การให้บริการเป็นผู้รับส่งข้อมูลการรายงาน

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ และบรกิารรบัส่งข้อมลูการรายงานการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิของลกูค้าให้แก่สถาบัน

การเงิน และเอกชนรวมถึงธุรกิจท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ในการน�าส่งรายงานต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส�านักงาน ปปง. รวมถึง 

กระบวนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�าธุรกรรม นอกจากการเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมให้กับส�านักงาน ปปง. 

แล้วยังเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมออกหนังสือค�้าประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-GP Portal 

Service เพื่อภาคธุรกิจ

Projects และอื่นๆ
 จากการที่บริษัทได้น�าเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ จากบริการหลัก 2 ประเภท

ข้างต้น บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผลงานให้บริการรวมถึงความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัทจึงได้รับการ

ร้องขอจากลกูค้าหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ท�าการพฒันาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลกูค้าหรือหน่วยงานนัน้ๆ 

ในรูปแบบของโครงการเฉพาะ (Projects) บริษัทจึงมีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านั้นเฉพาะในช่วงรับงานพัฒนา

โครงการเหล่านัน้ตามสญัญาท่ีก�าหนดเป็นเฉพาะงานซ่ึงแตกต่างจากการให้บริการในกลุม่อืน่ซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบการรบัรู้

รายได้อย่างต่อเนื่อง
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โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ 

 เดือนมกรำคม เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญาเพิ่มเติมกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (SCG Logistics 

Management - SCGL) ในโครงการการยื่นบัญชีสินค้าทางบกแบบอิเล็คทรอนิคส์ (Car Manifest) เพื่ออ�านวยความ

สะดวกและรวดเรว็ในการจดัท�าและย่ืนบัญชีสนิค้าทางบก ณ ด่านหรอืพรมแดนระหว่างประเทศ โดยเนต็เบย์เป็นผูพ้ฒันา

ระบบการย่ืนบัญชีสนิค้าทางบกแบบอิเลค็ทรอนคิส์ ท�าการเชือ่มต่อเข้ากบัระบบการส่งข้อมลูใบขน (e-Declaration) รวม

ทั้งให้บริการเกตเวย์ที่ SCGL ใช้ส่งและรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางบกกับกรมศุลกากรไทยแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

 เดอืนกมุภำพันธ์ เนต็เบย์ได้ท�าการเปิดใช้ระบบอย่างเตม็รูปแบบส�าหรับโครงการ Bright and Shine กบั บริษัท เอสซีจี 

โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (SCG Logistics Management - SCGL) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของปูนซีเมนต์ไทย 

(Siam Cement Group-SCG) โดยโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของ SCGL ในการปรับเปลี่ยนระบบ logistics ภายใน

ของบริษัทในเครือ SCG ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ระบบงานขาย จนถึงการขนส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า รวมทั้งการส่งข้อมูล

ใบขน  (e-Declaration)  ไปยังกรมศุลกากรไทย เพื่อแสดงหลักฐาน ส�าแดงสินค้า ตลอดจนเสียภาษีสินค้าที่น�าเข้าและ

ส่งออกระหว่างประเทศ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทยแบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนาการเชื่อม

ต่อระหว่างระบบการส่งข้อมูลใบขนเข้ากับระบบหลักของ SCG รวมท้ังเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ท่ี SCGL ใช้ส่งและรับ

ข้อมูลกับกรมศุลกากรไทย

 เดือนมีนำคม เน็ตเบย์ได้ท�าการพัฒนาระบบ e-Storage Charge ร่วมกับบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ

ให้บริการการช�าระค่าคลังสินค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์ แก่ลูกค้าที่น�าเข้าสินค้าผ่านคลังสินค้าของการบินไทย

 เดือนสิงหำคม เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญากับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (DHL) ในโครงการ

พัฒนาและเชื่อมต่อระบบ Cloud Drive Service กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�าให้ลูกค้า และคู่ค้าของ DHL 

สามารถเข้ามาด ูตรวจสอบ ข้อมูลใบขนสนิค้าในการน�าเข้าและส่งออกย้อนหลงัได้ พร้อมกนันียั้งสามารถตรวจสอบและ

พิมพ์ข้อมูลใบขนได้แบบ Real Time ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบทุกที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)

 เดือนตุลำคม เน็ตเบย์ได้มีการพัฒนาระบบ e-Express ให้กับ บริษัท ลาซาด้า เอ๊กซ์เพรส จ�ากัด (Lazada) ซึ่งเป็น

ส่วนหนึง่ของลาซาด้ากรุป๊ ห้างสรรพสนิค้าช้อปป้ิงออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด�าเนนิธรุกจิในประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบการน�าเข้า-ส่งออกสินค้าเร่ง

ด่วน (e-Express) และสินค้าประเภท e-Commerce  เป็นระบบน�าส่งข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยลดขั้นตอน

และระยะเวลาการตรวจปล่อยสนิค้า ให้บรกิารท้ังในด้านการน�าส่งข้อมลู ยกเลกิข้อมูล และสร้างข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์จาก 

Lazada ไปยังกรมศุลกากรเพื่อรายงานบัญชีสินค้าในการน�าเข้าและส่งออกในครั้งเดียว จากการน�าเข้าข้อมูลเพียงไฟล์

เดียว รวมถึงรับรองการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบน�าส่งใบขนสินค้า เพื่อให้การท�างานง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
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 เดอืนพฤษจกิำยน เนต็เบย์ได้มกีารพฒันาระบบถ่ายล�า/ผ่านแดนแบบอิเลค็ทรอนกิส์ (e-Transit / e-Transshipment) 

ที่ประกาศใช้โดยกรมศุลกากร ให้แก่ผู้ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย และผู้ประกอบการทางด้าน

ถ่ายล�า/ผ่านแดน ซ่ึงการถ่ายล�า (e-Transshipment) จะเป็นการปฏบัิตพิธิกีารศลุกากรเพือ่ล�าเลยีงถ่ายของจากยานพาหนะ

หนึง่ ท่ีขนส่งของเข้ามาไปยังอกียานพาหนะหนึง่ท่ีขนส่งของออกไปภายในท่าหรือท่ีแห่งเดยีวกนัภายใต้การควบคมุของ

ศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่าน

แดน/ถ่ายล�าโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใบขนสินค้าถ่ายล�า/ผ่านแดน, ใบเคลื่อนย้ายสินค้าถ่ายล�า/ผ่านแดน, ใบขนขาเข้า

พิเศษส�าหรบัตู้สนิค้า,ใบค�าร้องขอลากตูส้นิค้าภายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร และการผ่านแดน (e-Transit) เป็นการ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่ง

ที่ขนส่งออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร

 เดือนธันวำคม เน็ตเบย์ได้ท�าการพัฒนาระบบการรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศยาน (Air Manifest) ท่ีประกาศ

ใช้โดยกรมศุลกากร ให้แก่ผู้ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง คือ บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จ�ากัด 

(AGS) และ บริษัท เทคโนโลยี เอเชียแปซิฟิค จ�ากัด (TAP) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบการรายงานบัญชีรายชื่อสินค้า

ทางอากาศล่วงหน้าให้กับกรมศุลกากรแบบอิเล็คทรอนิคส์ 

โครงสร้ำงรำยได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามกลุ่มบริการในระยะ 3 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2558-2560)

งบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้

2558 2559 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ อัตราการ

เติบโต
กลุ่มบริการ 
e-Trade Finance Supply Chain 150.52 67.25 165.21 60.53 202.55 64.34 22.60%
กลุ่มบริการ e-Business Services 65.71 29.36 86.30 31.62 100.99 32.08 17.02%
กลุ่ม Projects และอื่นๆ 7.58 3.39 21.43 7.85 11.25 3.57 (47.50%)
รวมรายได้จากการให้บริการ 223.81 100.00 272.94 100.00 314.79 100.00 15.33%
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ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

สถานะทางการเงิน 2558 2559 2560
สินทรัพย์รวม 251.08 468.81 533.09
หนี้สินรวม 93.66 125.36 114.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 157.42 343.44 418.43

ผลการด�าเนินงาน 2558 2559 2560
รายได้จากการให้บริการ 223.81 272.94 314.79
รายได้รวม 225.22 277.09 321.40
ต้นทุนในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และบริหาร 156.82  182.04 198.70
ก�าไรขั้นต้น 173.59 214.31 243.92
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา 
 และค่าตัดจ�าหน่าย

69.88 98.19 125.95

ก�าไรสุทธิ 65.05 89.32 115.80

อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.62 3.33 4.55
อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) 77.56 78.52 77.49
อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%) 28.88 32.24 36.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)(1) 28.97 24.81 23.11
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)(2) 49.29 35.67 30.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.37 0.27

หมายเหตุ : (1) ค�านวณโดยใช้สินทรัพย์รวมเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด
 (2) ค�านวณโดยใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด

เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2558 2559 2560
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) 0.41 0.49 0.58
จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 160,000,000 182,076,503 200,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 1 1
จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (หุ้น) 160,000,000 200,000,000 200,000,000

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
และผลการด�าเนินงาน

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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65.1

173.6

212.9

38.2

98.2

272.9

21.2%

28.9%
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0

0

0

64%

4%

32%

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการ 2560

รายได้กลุ่ม e-Trading Finance Supply Chain

รายได้กลุ่ม e-Business Services

รายได้ Projects และอื่นๆ

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) (ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

31.0% 35.4%
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 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทปัจจยัความเสีย่งท่ีบรษัิทเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่

ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน
 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มผีูเ้ช่ือมต่อกบัระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากร (Gateway) ท้ังสิน้ 3 รายรวมท้ังมผีูใ้ห้บรกิารรบัส่งข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

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

กนั และเนือ่งจากหน่วยงานราชการไม่ได้ให้สมัปทานแก่ผูป้ระกอบการดงักล่าว ส่งผลให้ในอนาคตอาจมีผูป้ระกอบการราย

ใหม่ท่ีสามารถท�าตามข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการเข้ามาให้บรกิารเป็นผูเ้ช่ือมต่อกบัระบบคอมพวิเตอร์ของศลุกากร 

(Gateway) หรือเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) เพิ่มเติมซึ่งอาจท�าให้บริษัทอาจประสบกับความ

เสี่ยงในการแข่งขันสูงซึ่งอาจน�าไปสู่การแข่งขันกันด้านราคา 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีจุดแข็งคือ บริษัทเป็นผู้ให้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวท่ีเป็นท้ังผู้เชื่อมต่อกับระบบ

คอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) และเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้าผู้ขนส่ง

สนิค้าท�าให้บรษัิทมคีวามได้เปรยีบทางการแข่งขัน นอกจากนี ้บรษัิทยังมีกลยุทธ์การตลาดท่ีมุ่งรกัษาฐานลกูค้าเดมิ และ 

ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการตั้งราคาการให้บริการท่ีมีความสมเหตุสมผลซ่ึงท�าให้คู่แข่งขันรายใหม่

สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และ

มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลที่ดี รวมทั้งบริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิกถอนกำรอนุญำตที่จ�ำเป็น
 ในปัจจบัุนบรษัิทได้รบัการอนญุาตต่างๆ จากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกีย่วข้อง เช่น กรมศลุกากร ส�านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณชิย์ เป็นต้น หากหน่วยงานเหล่านีเ้พกิถอน 

การอนญุาตท่ีจ�าเป็น บรษัิทอาจจะไม่สามารถให้บรกิารแก่ลกูค้า หรอืบริษัทคูแ่ข่งอืน่ๆ อาจสามารถปฏบัิตติามข้อก�าหนด

ของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องและเป็นคู่แข่งขันในการเป็นผู้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้ซ่ึงอาจจะส่งผลกระ

ทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท

 อย่างไรกต็าม บรษัิทให้บรกิารอย่างมีประสทิธภิาพท้ังในด้านความมเีสถยีรภาพของระบบความปลอดภยัในการใช้งาน 

และด้านการบรกิาร รวมท้ังท่ีผ่านมาบรษัิทไม่เคยถกูเพกิถอนการอนญุาตจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง

ท�าให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการอนุญาตที่จ�าเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ของบริษัทมำจำกกำรให้บริกำรพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
 ในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs 

Paperless) ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 46.83 ร้อยละ 42.12 และร้อยละ 42.68 ของรายได้รวมในปี 2558 ถึงปี 

2560 ตามล�าดับท�าให้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับรายได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการ

เงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท 

ปัจจัยความเสี่ยง
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 อย่างไรกด็ ีบรกิารผ่านพธิศีลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสารยังเป็นบริการท่ีมีโอกาสเตบิโตอีกมากในอนาคต

จากปริมาณการน�าเข้าส่งออกท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทมีความเป็นผู้น�าในบริการดงักล่าว และมีนโยบายในการรักษา

ฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดของจ�านวนการส่งข้อมูลผ่าน

พิธกีารศลุกากรทางอเิลก็ทรอนกิส์ของบรษัิท ซ่ึงอยู่ในระดบัประมาณร้อยละ 70 ในปี  2557 รวมท้ังในปัจจบัุนบริษัทมนีโยบาย 

ท่ีจะเพิม่สดัส่วนรายได้จากบรกิารประเภทอ่ืนอย่างมีนยัส�าคญั เช่นรายได้จากการให้บริการ CDD Gateway ซ่ึงเร่ิมด�าเนนิ

การในปี 2556 ท�าให้สัดส่วนการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ลดลง

อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้บรษัิทมีแผนท่ีจะเปิดการให้บริการ e-DLT ท่ีเกีย่วข้องกบัการให้บริการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์

ระหว่างภาคเอกชนกับกรมการขนส่งทางบกในปี 2560 ซ่ึงจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการมีรายได ้

ส่วนใหญ่ที่มาจากกลุ่มรายได้จากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

4. ควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงบุคคลำกร
 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและ

ความช�านาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบท่ีจะ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมท้ังบรษัิทยังพึง่พงิทีมวศิวกรคอมพวิเตอร์โดยเฉพาะผูท่ี้มปีระสบการณ์ในการ 

ท�างานมากกว่า 3 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

 บรษัิทได้ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง

ซ่ึงการท�างานของบรษัิทจะมีลกัษณะการท�างานเป็นทีมท�าให้บุคลากรในทีมจะสามารถท�างานทดแทนกนัได้ รวมท้ังบรษัิท

ยังจดัอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากรของบรษัิทอย่างต่อเนือ่งและบรษัิทมีนโยบายก�าหนดผลตอบแทนให้กบัพนกังานในระดบั

ท่ีแข่งขันได้และจงูใจพนกังานในการอยู่ท�างานกบับรษัิทในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทยังมีโครงการความร่วมมือกบัสถาบัน

การศึกษาในการร่วมจัดวิชา สหกิจศึกษาซ่ึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทได้เปิด

โอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทและมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าท�างานเต็มเวลาหลังการส�าเร็จ

การศึกษา อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ไม่มีจ�านวนพนักงานในทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ลาออก และบริษัทได้จัดหาบุคลากร

เพื่อเสริมทีมวิศวกรเพิ่ม 1 คน ท�าให้จ�านวนพนักงานในทีมวิศวกร ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 27 คน

5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ
 การให้บริการของบริษัทพึ่งพานโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากรและ ETR Gateway (Electronic 

Transaction Reporting Gateway) กับส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง

นโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท 

 อย่างไรกต็ามในปัจจบัุนภาครฐัและเอกชนมีนโยบายสนบัสนนุการท�าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ซึง่มคีวามสะดวกสบาย 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ ลดความเสีย่งจากเอกสารสญูหาย และมคีวามปลอดภยั รวมท้ังภาครฐัให้ความส�าคญั 

กบัการป้องกนัการฟอกเงนิ นอกจากนี ้โดยปกตหิากภาครัฐจะเปลีย่นแปลงนโยบายต่างๆ อย่างมีนยัส�าคญั ภาครัฐจะแจ้ง

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ท�าให้บรษัิทมีเวลาในการปรบัแผนการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง

กับนโยบายใหม่ของภาครัฐ
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6. ควำมเสี่ยงจำกควำมมีเสถียรภำพของระบบกำรให้บริกำร
 ความมีเสถียรภาพของระบบท่ีให้บริการกับลูกค้า เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้บริการ

ของบรษัิท เนือ่งจากบรกิารของบรษัิทถอืเป็นส่วนส�าคญัในระบบธรุกจิของลกูค้าซ่ึงต้องการความต่อเนือ่งในการใช้งานได้

ตลอดเวลา ดงันัน้หากระบบการให้บรกิารของบรษัิทไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกตจิากสาเหตตุ่างๆ เช่น การประมวลผล

ที่ผิดพลาด ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการที่ระบบไม่สามารถที่จะรองรับ

การใช้งานในขณะท่ีมีผูใ้ช้งานพร้อมกนัเป็นจ�านวนมากได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถอืในบรกิารของบรษัิท

และจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษัิท โดยบรษัิทได้มกีารท�าสญัญาให้บรกิารกบัลกูค้า

โดยมกีารรบัประกนัความพร้อมของระบบซ่ึงบรษัิทยินดท่ีีจะคนืค่าบรกิารไม่เกนิวงเงนิการใช้บรกิารท่ีก�าหนดให้กบัลกูค้า

ในกรณีที่ระบบของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ 

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าวมาก โดยได้มีการด�าเนินการต่างๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบ

การให้บรกิารของบรษัิทจะมเีสถยีรภาพรองรบัความต้องการใช้งานของลกูค้าได้โดยมีระบบส�ารองท่ีพร้อมจะท�างานทันที 

ท่ีระบบหลกัไม่สามารถให้บรกิารได้ มกีารตรวจสอบการท�างานของระบบให้มัน่ใจว่าสามารถท�างานได้อย่างถกูต้องสมบูรณ์

ก่อนการเปิดให้บริการ และมีทีมวิศวกรเฝ้าดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากนโยบายของบริษัทดังกล่าวท�าให้ที่ผ่านมา

ระบบของบรษัิทมีความพร้อมให้บรกิารไม่ต�า่กว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บรกิารท้ังหมด และบรษัิทยงัได้รบัการ

รับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ 

ท่ีใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท้ังโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยในปัจจุบัน

โปรแกรมที่ส�าคัญที่บริษัทใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง

 หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็อาจท�าให้บริษัทสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทเช่น ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่จะท�างานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลบริษัทต้องมีการจัดหาอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 อย่างไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายจัดอบรม

เกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังบริษัทมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึนจากการท่ีบริษัทมีทีมท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ท่ีเข้ามาให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ในปัจจุบันบริษัท

มีนโยบายท่ีจะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอื่นๆ ทดแทนการจัดซ้ือ อย่างไรก็ตาม 

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ

อุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบท่ีมีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการ

ตามระดับมาตรฐานของบริษัทที่ก�าหนดไว้
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8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
 ในบางครั้งหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลซ่ึงบริษัทจะต้องด�าเนิน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ ดังนั้น หากบริษัท

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรปูแบบรายการในการรบัส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ลกูค้าของบริษัทอาจจะไม่สามารถใช้บริการ

ของบริษัทได้ และอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียลูกค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะทางการเงินของบริษัท

 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้ามาเป็นแบบ Web base ซึ่งหากหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล บริษัทสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าทุกรายได้พร้อมกันโดยทันที

9. ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของผลตอบแทนจำกกำรประกอบธุรกิจใหม่
 เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโครงการ e-DLT ซ่ึงเป็นระบบช�าระภาษี

รถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจล่าช้าออกไปบ้าง แต่บริษัทก็ได้มีแผนงานโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความ

ส�าเร็จของโครงการเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งรวมทั้งความต้องการและแนวโน้มของตลาด พฤติกรรม 

ผูใ้ช้บรกิาร กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง และการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกจิ

ของประเทศ ปัจจยัเหล่านีบ้างปัจจยัอาจอยู่นอกเหนอืความควบคมุของบรษัิท อย่างไรกต็ามก่อนการน�าเสนอบรกิารต่างๆ 

บริษัทได้ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดมาเป็นอย่างดี รวมท้ังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้วนมี

ประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�านวนหุ้น อัตราส่วน

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 101,999,980 51.00

2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) 9,156,300 4.58

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 7,424,800 3.71

4. นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,450,000 2.73

5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,307,400 2.65

6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ 4,930,200 2.47

7. นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 4,775,000 2.39

8. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 2,517,000 1.26

9. นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 2,000,000 1.00

10. นายภมร พลเทพ 2,000,000 1.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 54,439,320 27.22

รวม 200,000,000 100.00

บริษัทย่อย
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด 

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�านวนหุ้น อัตราส่วน

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 1 0

2. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด 1 0

3. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) 499,998 100
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โครงสร้างการจัดการบริษัท
 ณ วันท่ี  31 ธนัวาคม  2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัท เนต็เบย์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ส�านักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขายและ 
การตลาด

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและบริหาร

ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวิจัย และ 
พัฒนา

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิศวกรระบบฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

และการตลาด

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน

ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ :  * ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�างานข้ึนตรงให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะประสานงานกบับรษัิทผูป้ระเมินระบบควบคมุภายในอิสระ
ท่ีบรษัิทได้ท�าสญัญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏบัิตงิานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
ทราบ

เลขานุการผู้บริหาร
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โครงสร้างการจัดการบริษัทย่อย
 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

และการตลาด

เลขานุการผู้บริหาร



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 23

2. คณะกรรมกำรบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์1 ประธานกรรมการ

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร1,3 กรรมการ

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา2 กรรมการ

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ2,4 กรรมการ

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

9. นางกอบกาญจนา วรีะพงษ์ประดษิฐ์2,5 กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : 1 กรรมการแต่งตั้งโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
 2 กรรมการล�าดับที่ 2, 4 และ 5 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลาย มือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 2 กรรมการล�าดับที่ 2, 4 และ 9 เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลาย มือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 3 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 4 นายพิชัย อัศวนภากาศ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 5 นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 

2560

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
 นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายพิชัย อัศวนภากาศ นายอัครเดช โรจน์เมธา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราส�าคัญของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายอัครเดช โรจน์เมธา นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือ

ชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

 เลขำนุกำรบริษัท 

 นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
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 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 6/6

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 6/6

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร1 3/6

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา 6/6

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ2 2/6

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 6/6

7. นายวิชิต ญาณอมร 6/6

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 6/6

9. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์3 3/6

หมายเหตุ : 1 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 2 นายพิชัย อัศวนภากาศ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 3 นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 

2560

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. พิจารณาก�าหนดรายละเอยีดและให้ความเห็นชอบวสิยัทัศน์ ยทุธศาสตร์การด�าเนนิธรุกจิ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง 

แผนการด�าเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�าและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีดัง

กล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4. ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษัิทอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณของบริษัท

5. ด�าเนนิการให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีท่ีน่าเช่ือถอืได้ ตลอดจนดแูล

ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6. สอบทานกระบวนการบรหิารความเสีย่งและนโยบายบรหิารความเสีย่ง และตดิตามผลการปฏบัิตงิานด้านการบริหาร

ความเสี่ยง

7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด�าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณาอนมุตักิารท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อ

บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

10. พิจารณาเรือ่งต่างๆ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ของบรษัิทอย่างเป็นธรรม โดย

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท�ากับบริษัท ท้ังนี้ ส�าหรับรายการ

ท่ีท�ากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนอนุมัติการท�ารายการนั้น
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11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็น

ธรรม

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรหิาร เป็นต้น และก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพือ่ช่วย

ดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

14. พิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารบรษัิทเพือ่ดแูลให้คณะกรรมการและบรษัิทปฏบัิตติามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ

15. พิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารได้ตามท่ีเห็นสมควร และจ�าเป็น

16. ประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการบรษัิทจะประเมนิผลการปฏบัิตงิานของตนเอง

เป็นประจ�าทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 ท้ังนี ้การมอบอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ�านาจ 

หรอืมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถอนมุตัริายการ

ท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรอื

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท
 ในการคดัเลอืกบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท คณะกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในขณะ

นัน้จะร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีเหมาะสมโดยจะพจิารณาคณุสมบัตขิองบุคคลดงักล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้อง

กบัยุทธศาสตร์ และแผนงานของบรษัิท ท้ังนี ้บุคคลดงักล่าวจะต้องมีคณุสมบัตเิหมาะสมท้ังในด้านความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมท้ังบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการ

แต่งต้ังกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทต้องได้รบัการอนมุตัจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น 

(แล้วแต่กรณี)

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จ�ากดันัน้ให้ใช้วธิจีบัสลากกนั ส่วนในปีหลงัๆ ถดัไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง อนึง่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 

ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก�าหนด
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2. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณท่ีีคณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก

กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการก็ได้โดยให้ด�ารงต�าแหน่งอยู่ตามระยะ

เวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน 

3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการหรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะ

กรรมการ ให้ประธานกรรมการก�าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

4. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยังกรรมการ

ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณจี�าเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสทิธปิระ โยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการนดัประชมุ

โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็น

องค์ประชุม

 ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรอืไม่สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการปฏบัิตหิน้าท่ี

แทนประธานกรรมการ แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต�าแหน่งรอง

ประธานกรรมการว่างลง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทในบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560

ชื่อ

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ของตนเอง จ�านวนหุ้นเพิ่ม 

(ลด) ระหว่างปี

คู่สมรส/บุตร จ�านวนหุ้นเพิ่ม 

(ลด) ระหว่างปี

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 101,999,980 (18,000,000) - -

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร - - - -

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา 10 - - -

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ 10 - - -

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง - - - -

7. นายวิชิต ญาณอมร - - - -

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย - - - -

9. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ - - - -
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 ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ชื่อ

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด 

จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ของตนเอง จ�านวนหุ้นเพิ่ม 

(ลด) ระหว่างปี

คู่สมรส/บุตร จ�านวนหุ้นเพิ่ม 

(ลด) ระหว่างปี

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 1 - - -

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร - - - -

4. นายอัครเดช โรจน์เมธา - - - -

5. นายพิชัย อัศวนภากาศ - - - -

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง - - - -

7. นายวิชิต ญาณอมร - - - -

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย - - - -

9. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ - - - -
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

อำยุ : 73 ปี

ต�ำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก 

ประเทศญี่ปุ่น

• ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial 

College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน 

สหราชอาณาจักร

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2552  Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• ประธานคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

• กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จ�ากัด

• ผู้เช่ียวชาญและท่ีปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• กรกฎาคม - กันยายน 2547

 ท่ีปรกึษานายกรฐัมนตร ีด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฝ่ายข้าราชการ

ประจ�า

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
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อำยุ : 70 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการ

ประวัติกำรศึกษำ :
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Master of Science (Computer and Information Sciences), 

Syracuse University, New York, USA

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2536 - Advanced Management Program For Overseas 

Bankers, The Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA 

 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(วปรอ 4212) วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร 2542

  - หลักสูตร Director Accreditation Program Class 

28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute Of Directors Association : IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• ประธาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล 

จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษัิท ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ตี้ 

จ�ากัด (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 

• ที่ปรึกษา บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด

• ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 

• ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สองสมัย)

นำยสหัส ตรีทิพยบุตร



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 30

อำยุ : 67 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการ/รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

ประวัติกำรศึกษำ :
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2556  Director Accreditation Program, สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร/ประธานกรรมการบรษัิท เคลาด์ ครเีอช่ัน 

จ�ากดั

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป 

จ�ากัด

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษธุรกิจโครงการ 

Giga Impact Initiative, ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(สวทช.) 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

• ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามโครงการผลงาน

ซอฟต์แวร์, ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

• ทีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ, กรุงเทพมหานคร

• อนุกรรมการ, สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club) 

ส�านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์
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อำยุ : 57 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแอตแลนต้า 

มลรัฐจอร์เจีย, สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2556  Director Accredition Program, สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2549 - 18 เม.ย.2557

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด

นำยพิชัย อัศวนภำกำศ

อำยุ : 63 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการ

ประวัติกำรศึกษำ :
• Master Degree in Business Adminstration, Tarleton State 

University Texas, U.S.A.

• Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), 

Thammasat University

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

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
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อำยุ : 58 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกำรศึกษำ:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri, USA

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2549 - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - Financial Restructuring & Corporate Recovery, 

Organized by World Bank and The Office of Corporate 

Debt Restructuring Advisory Committee

 - Senior Executive Development Program

 - Full Scale Internal Auditing and Control Program

 - Future and Derivatives for Investor Program

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอรยี 1-5 จ�ากัด

• พ.ศ. 2551

 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2548-2550

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารด้านการเงนิ บรษัิท โซลาร์ตรอน จ�ากดั (มหาชน)

นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง
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อำยุ : 71 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ :
• Master of Science (Computer Sciences) University Of IOWA, USA 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2558 - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558

 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่น 20/2558

พ.ศ. 2559 - ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT 

Governance (ITG) รุ่น 3/2559

พ.ศ. 2550 - หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ท่ี 18, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

พ.ศ. 2547 - หลกัสตูรประกาศนยีบัตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 34, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

(IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไอที ซิตี ้จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท นวทวีป จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จ�ากัด 

• กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จ�ากัด

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บรษัิท ทุนธนชาต จ�ากดั (มหาชน)

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2544 - 2545

 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นำยวิชิต ญำณอมร
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อำยุ : 68 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA 

• Program for Management Development (PMD 49) Harvard 

Business School, Harvard University, USA

กำรฝึกอบรม :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พ.ศ. 2560 - Board Room Success Through Financing & 

Investment (BFI) 1/2017

 - Board Matters&Trend (BMT) 3/2017

พ.ศ. 2558 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)

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

 - Advance Audit Committee Program (AACP)

พ.ศ. 2549 - Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006

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

พ.ศ. 2545 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002

 - Director Diploma Examination (Follow Member)

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) :
• พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

 บรษัิท ราชธานลีสีซ่ิง จ�ากดั (มหาชน) กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี:
• พ.ศ. 2545 - 2552

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน)

นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย
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อำยุ : 49 ปี

ต�ำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ National University, San Diego, 

USA

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2560 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - Digital Law and Security Digitalisation for Thailand 

4.0: Technology Security and Law ส�านกังานพฒันา

ธรุกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - Successful Formulation & Execution of Strategy 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจกำรอื่นในปัจจุบัน :
• กรรมการ บริษัท ครีเอชั่น กรุ๊ป จ�ากัด 

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• เมษายน 2554 - เมษายน 2557

 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด 

• สิงหาคม 2551 - กันยายน 2554

 Enterprise & Partner Group Sales Director บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 

นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์
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3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งท�าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

 โดยนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ 

น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 5/5

2. นายวิชิต ญาณอมร 5/5

3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 5/5

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเกีย่วกบั 

การตรวจสอบภายใน รวมถงึการว่าจ้างหรอืเลกิจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเกีย่วกบั 

การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ

การกระท�าดังต่อไปนี้ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทให้คณะ

กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจ

สอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด

เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. ในการปฏิบัติงานขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ 

ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเกีย่วข้อง

และจ�าเป็น 

 ท้ังนี ้คณะกรรมการมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะท�าการคัด

เลือกกรรมการอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้ง ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณีท่ีต�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด 

โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึง

ตนเข้ามาแทน

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเป็นจ�านวนไม่น้อย

กว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในต�าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
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3. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีพิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในการออกเสียง 

กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีง ในกรณท่ีีการลงมตโิดยมีเสยีงเท่ากนั ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิธอิอก

เสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ�านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อ

ส�านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมท้ังคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของผู้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท

หรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ท่ีมีตวัตนสทุธขิองบริษัทหรอืตัง้แต่

ย่ีสบิล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมูลค่า

ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กี่ยวโยง

กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงนิ ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน

เดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่

มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

4. คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับปี 2560 เป็นดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย 2/2

2. นายวิชิต ญาณอมร 2/2

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ 2/2

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

ด้ำนกำรสรรหำกรรมกำร หรือผู้บริหำรระดับสูง

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบรหิาร หรือผู้บรหิารระดบัสงูพร้อม

ทั้งก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 

กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังทางด้านทักษะ 

ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้ำนกำรพิจำรณำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย 

กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม 

เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน
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2. ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยให้พิจารณาค่า

ตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการด�าเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับบริษัท

ในธรุกจิ หรอือตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอืในกลุม่ธรุกจิซ่ึงมีขนาดขององค์กรใกล้เคยีงกนั และน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

3. พิจารณาทบทวน ศกึษา ตดิตามความเปลีย่นแปลง และแนวโน้มในเรือ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ

ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ

สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียน

อื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน 

4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนช้ีแจงและตอบค�าถามเกี่ยวกับการ

ก�าหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย กรรมการบรหิาร หรือผู้บริหารระดบัสงูในนาม

คณะกรรมการบรษัิทต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปี หรอืการประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี

5. รายงานนโยบาย หลกัการ และเหตผุลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท กรรมการชุดย่อย กรรมการบรหิาร 

หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

6. ทบทวน ปรบัปรงุ และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษัิท 

(ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

กำรสรรหำกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการกึ่งหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการท้ังหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถ้อืหุ้นจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร

เพื่อด�ารงต�าแหน่งและท�าหน้าที่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า

ตอบแทนจะมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทนที่ไดร้ับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ยังพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎบัตร และ (4) ท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติให้ออก ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ใน

ต�าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอให้เรียกประชุม 

คณะกรรมการ ให้ประธานก�าหนดวันประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ

นัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
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4. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน

ต�าแหน่งขณะนัน้ จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรอืไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุความจ�าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้

ประธานกรรมการทราบล่วงหน้า 

6. กรรมการท่านใดท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ ท่ีเข้าสู่การพิจารณของท่ีประชุมคณะกรรมการในคราวนั้นๆ มิให้

เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้นๆ การลงมติของคณะกรรมการให้กระท�าโดยถือคะแนนเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ์ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีกได้อีก 1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

7. คณะกรรมการสามารถเชิญ เรียก สั่งการ ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้

ความเห็น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นแก่คณะกรรมการได้

5. คณะกรรมกำรบริหำร
 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิชัย อัศวนภากาศ1 กรรมการบริหาร

3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ 1 นายพิชัย อัศวนภากาศ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1. บรหิาร และด�าเนนิงานของบรษัิทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกจิการของบรษัิทซ่ึงการบรหิาร และด�าเนนิ

กจิการของบรษัิทดงักล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการด�าเนนิงานท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงานของบริษัทให้

สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท

ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุส�านักงาน ค่าซ่อมแซม

และบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติของบริษัทไม่เกิน 20 ล้านบาท

5. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนมุตักิารเข้าท�านติกิรรมสญัญา และ/หรือการด�าเนนิการใดๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

งานไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด (โดยได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการโดยหลักการ) ไม่เกิน 20 ล้านบาท

7. พิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทก�าหนดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง

8. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ท้ังนี้ การมอบอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ 

หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษัิทฯ ยกเว้นเป็นการอนมัุตริายการท่ีเป็นไปตามธรุกจิปกตแิละเงือ่นไข

การค้าปกติ 
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วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร
 คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น 

อาจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณท่ีีต�าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหาร

มีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระท่ี

เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน

6. ผู้บริหำร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ

3. นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

5. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด1 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวอรฤดา ค�าเลิศลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ  1 นายอาทิตย์ ผาสุขยืด ลาออกจากต�าแหน่งรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560
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อำยุ : 49 ปี
ต�ำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ National University, San Diego, USA
• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2560 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Digital Law and Security Digitalisation for Thailand 

4.0: Technology Security and Law ส�านกังานพฒันา
ธรุกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

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

 - Successful Formulation & Execution of Strategy 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• เมษายน 2554 - เมษายน 2557
 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด 
• สิงหาคม 2551 - กันยายน 2554
 Enterprise & Partner Group Sales Director บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 
สัดส่วนกำรถือครองหุ้น : 0%

นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์

ประวัติผู้บริหาร
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อำยุ : 42 ปี
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2560 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
 - Board Reporting (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย
 - Company Reporting (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย
พ.ศ. 2559 - Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพ

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

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2556 - 2557
 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด 
• พ.ศ. 2539 - 2554
 ผู้จัดการ บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
สัดส่วนกำรถือครองหุ้น : 0%

นำงสุธำริน วงศ์ส่องจ้ำ

อำยุ : 45 ปี
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท Information Management and Systems, 

Monash University, Australia 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2552 - 2556
 - Senior Retail Store Solution Manager (Brand Manager) - 

Indo China/Storage &Technology Group บริษัท ไอบีเอ็ม 
ประเทศไทย จ�ากัด

สัดส่วนกำรถือครองหุ้น : 0%

นำงสำวนันท์วรัตถ์ วณิชชำโชคชัย
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อำยุ : 29 ปี
ต�ำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กำรฝึกอบรม :
พ.ศ. 2560 - The Digital Accountant, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
  รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�าหรับธุรกิจ

ทั่วไป, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2559 - TFRS Workshop อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(TFRS) ฉบับปรับปรุง, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2558  - IFRS update (In-house training), บริษัท ส�านักงานอีวาย 

จ�ากัด
  IFRS ที่จัดท�าขึ้นส�าหรับประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญช ี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเด็นปัญหาจากการน�า Pack 5 มาใช้
ในทางปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2554 - เมษายน 2558
 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
สัดส่วนกำรถือครองหุ้น : 0%

นำงสำวอรฤดำ ค�ำเลิศลักษณ์

อำยุ : 37 ปี
ต�ำแหน่ง : รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประวัติกำรศึกษำ :
• ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติกำรท�ำงำนย้อนหลัง 5 ปี :
• พ.ศ. 2550 - 2556
 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ากัด 
สัดส่วนกำรถือครองหุ้น : 0%

นำยอำทิตย์ ผำสุกยืด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รบัการอนมัุตจิากการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญั

ประจ�าปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ของบริษัทได้มีมติ

อนมุตักิารก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรพาและพจิารณา

ค่าตอบแทนของบริษัท และให้ใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 จนกว่า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 เบี้ยประชุมกรรมกำร: กรณีเข้ำร่วมประชุม
บาท/คน/ครั้ง

ต�าแหน่ง คณะกรรมการ เบี้ยประชุม

ประธาน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2560

25,000 

กรรมการบริษัท

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2560

18,000 

ประธาน/

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2560

ไม่มี

1.2 ค่ำตอบแทนประจ�ำรำยเดือน

บาท/คน/เดือน

ต�าแหน่ง เงินเดือน

ประธานกรรมการบริษัท 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2560

20,000

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000

ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ไม่มี

 โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท
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1.3 เงินบ�ำเหน็จกรรมกำร
 คณะกรรมการบรษัิทได้รบัเงนิบ�าเหนจ็ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 5 ของเงนิปันผลท่ีมกีารจ่ายแก่ผูถ้อืหุ้นยกเว้น กรรมการ

ท่ีเป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไป พิจารณาแบ่งจ่าย

กันเอง

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้รับส�าหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มีดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ-นามสกุล

เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน 

รายเดือน
บ�าเหน็จ รวมกรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  145,000 - - 360,000 1,103,820 1,608,820

2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 48,000 - - 100,000 264,110 412,110

3. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 30,000 - - 80,000 223,785 333,785

4. นายพิชัย อัศวนภากาศ 30,000 - - 80,000 223,785 333,785

5. นายอัครเดช โรจน์เมธา 102,000 - - 240,000 735,875 1,077,875

6. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1 102,000 122,500 - 280,000 735,875 1,240,375

7. นายวิชิต ญาณอมร1/** 102,000 87,000 33,000 240,000 735,875 1,197,875

8. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย1/** 102,000 87,000 47,500 240,000 735,875 1,212,375

9. นางกอบาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์** - - 15,000 - 0 15,000

หมายเหตุ 1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
 -ไม่มี-

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทซ่ึงเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และ 

ผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสามารถสรุปได้ดังนี้

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�านวน (คน) 6

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 33.93
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1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการน�าหลกับรรษัทภบิาลมาใช้เป็นแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท ดงันัน้บรษัิทจงึได้

ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทโดยมีหลกัการและแนวปฏบัิตท่ีิสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ี

ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษัิทให้ความส�าคญัต่อสทิธผิูถ้อืหุ้น บรษัิทจะส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นใช้สทิธขิองตนเอง โดยสทิธข้ัินพืน้ฐานของผูถ้อืหุ้น 

ได้แก่ การซ้ือขายหรอืโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกจิการ การได้รบัข่าวสารข้อมลูอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชมุ 

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบ

ต่อบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ

การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ 

ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

• บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆ ก�าหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน 

เวลา สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีค�าชี้แจ้งและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง

พาณชิย์ก�าหนด และรายช่ือของกรรมการอสิระเพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นแทนได้

ในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลส�าคญัเกีย่วกบัการ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

• ก่อนด�าเนนิการประชมุบรษัิทจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถงึหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน

เสยีงในท่ีประชมุ และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาอย่าง

เหมาะสมให้ผูถ้อืหุ้นมีโอกาสแสดงความคดิเห็น และสอบถามบรษัิท โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารท่ีเกีย่วข้องร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

• ในกรณท่ีีวาระการประชุมมหีลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้กรรมการ บรษัิทจะจดัให้มีการลงมตเิป็นแต่ละรายการ

• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดท�าบันทึกรายงานการประชุมท่ีถูกต้องครบถ้วนซ่ึงจะระบุถึงข้ันตอน 

การลงคะแนน ค�าถามค�าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 

งดออกเสียง รวมท้ังจะบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ท้ังนี้ บริษัทจะแจ้ง

รายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน

เวลา 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั 

และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้ง

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการในดังกล่าว ดังนี้

• บรษัิทจะจดัท�าหนงัสอืเชิญประชมุเป็นภาษาองักฤษท้ังฉบับและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชุมภาษาไทย

• บริษัทจะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่ม 

วาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา

ข้อมูลก่อนตัดสินใจ

• บรษัิทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของ

บุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 

• บรษัิทจะส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ โดยจะจดัเกบ็บัตรลงคะแนนเสยีงในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น 

เพือ่น�ามาคดิคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้น และบรษัิทจะจดัเกบ็บัตรลงคะแนนไว้เพือ่ความโปร่งใสและสามารถตรวจ

สอบได้

• บรษัิทให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบับรษัิทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถอืหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

• บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ

ในทางมิชอบ 

• บรษัิทมนีโยบายให้กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีในวาระใดๆ งดเว้นจากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ๆ

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 

เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทเช่ือว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่ง

เสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ผู้ถือหุ้น

1. บรษัิทมีหน้าท่ีส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นใช้สทิธขิองตนเอง โดยสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรอืโอนหุ้น 

การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออก

เสยีงในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท

เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุนหรือเพิม่ทุน และ

การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการ

เสนอช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค�าถามต่างๆ ท่ีเกี่ยว

เนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น

3. บรษัิทมหีน้าท่ีงดเว้นการกระท�าอันเป็นการละเมิด หรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรอืเอกสารท่ี

ส�าคญัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น และการเพิม่วาระท่ีส�าคญัหรอืการเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญัโดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุ้น 

ทราบล่วงหน้า เป็นต้น
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 พนักงำน
1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการท�างานของพนักงานซึ่งบริษัทจะวัดผล

การด�าเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

2. บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร 

รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

3. บรษัิทมีหน้าท่ีดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้ถกูสขุลกัษณะ เอ้ือต่อการท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ และ

มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4. บรษัิทมหีน้าท่ีรกัษาความเป็นส่วนตวัของพนกังาน โดยบรษัิทจะไม่น�าข้อมูลส่วนตวัของพนกังาน เช่น เงนิเดอืน 

ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม

ข้อบังคับ และกฎหมาย

 ลูกค้ำ
1. บรษัิทมหีน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดแีละความร่วมมอืกบัลกูค้าในระยะยาว โดยยึดหลกัการด�าเนนิงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต

2. บรษัิทมุง่เน้นท่ีจะสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยบรษัิทจะให้บรกิารและสนิค้าท่ีมคีณุภาพ 

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อก�าหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 คู่ค้ำและเจ้ำหนี้
1. บริษัทค�านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการด�าเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย และข้อตกลงที่ก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน

การค้ากับคู่ค้า

 คู่แข่งทำงกำรค้ำ
1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติท่ีดีซ่ึงบริษัทจะไม่ท�าลาย

ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระท�าอื่นใดท่ี 

ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

 หน่วยงำนรำชกำร
1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท

2. บริษัทให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วย

งานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก 

หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

 สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
1. บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บรษัิทมนีโยบายท่ีจะด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึคณุภาพชีวติของสงัคมและชุมชม โดยบรษัิทจะปฏบัิตติามข้อบังคับ 

และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 51

 นอกจากนี ้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรอืร้องเรยีนในเรือ่งต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทโดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังส�านักงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่บริษัท หรือทางอีเมล์ 

corporatesecretary@netbay.co.th ท้ังนี ้ข้อมลูเรือ่งร้องเรยีนจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด�าเนนิ

การสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 บริษัทให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วน

ได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่าง

สม�่าเสมอ

 บรษัิทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคญัต่อสาธารณะชน เช่น วสิยัทัศน์และพนัธกจิ ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร งบการเงนิ รายงานฐานะทางการเงนิ ปัจจยัความเสีย่งและนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง 

รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าสอบบัญชีและค่าบรกิารอ่ืนของผูส้อบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร เป็นต้น

 นอกจากนี ้บรษัิทอยู่ระหว่างการจดัตัง้หน่วยงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพือ่ให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�าหน้าที่

พิจารณาในเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

ในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 

3 ท่านโดยคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ ท้ังหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

ท้ังนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการบรษัิทมีหน้าท่ีพจิารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่งส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน เช่น วสิยัทัศน์และ

ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ายจัดการ

ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้

วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือ

ประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท
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 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องได้รบัการอนมัุตจิากการประชมุผูถ้อืหุ้นสามญั

ประจ�าปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากข้ึนด้วยซ่ึงต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วยการ

ก�าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารได้ก�าหนดให้มคีวามเช่ือมโยงกบัผลงานของบริษัท และการปฏบัิตงิานของผูบ้ริหารแต่ละคน 

เป็นประจ�าทุกปี 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความส�าคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการด�าเนินงานรายไตรมาส 

และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้คณะกรรมการบริหารน�าไปพจิารณาและด�าเนนิการให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัทที่ส�าคัญ 

 การประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้จะมเีลขานกุารคณะกรรมการเป็นผูจ้ดัท�าวาระต่างๆ ของการประชุมและด�าเนนิ

การจดัส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบรษัิทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม รวมถงึการบันทึกการประชมุ 

โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าว 

ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการท่ีผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บริษัทจะส่งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

เพ่ือก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทมีหน้าท่ีติดตามการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และรายงานฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมแก่คณะกรรมการบริษัท
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 บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือใน

ทางมิชอบ ดังนี้

1) บริษัทก�าหนดให้มีการป้องกันการน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยก�าหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามน�าข้อมูลไป

เปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทท่ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการ

ก�าหนดห้ามผู้บริหารท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล

ที่เป็นสาระส�าคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 

3) เม่ือหลกัทรพัย์ของบรษัิทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษัิทได้ก�าหนดให้กรรมการและ

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยเรือ่งการจดัท�าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์

ของกรรมการ และผูบ้รหิาร ท้ังนีจ้�านวนหลกัทรพัย์ท่ีผูบ้ริหารต้องรายงานนัน้จะต้องนบัรวมการถอืของผูบ้ริหาร 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้วพบ

ว่าที่แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือ

โดยบุคคลอื่นในลักษณะอ�าพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น 

4) บรษัิทได้ก�าหนดโทษทางวนิยัส�าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมลูภายในบรษัิทไปใช้หรอืน�าไปเปิดเผย 

จนอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 

การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก 

ปลดออกหรอืให้ออก ท้ังนี ้การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท�า และความร้ายแรงของความผดินัน้ๆ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและเป็นไปตามหลักการดูแลก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ 

การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�าไปสู่

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน

ได้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 

และระบบติดตาม คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่าบรษัิทมรีะบบควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบั

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

 บรษัิทและบรษัิทย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิได้นติบุิคคล 

และหักส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ข้ึนอยู่กับสภาพคล่อง 

แผนการลงทุน และแผนการด�าเนินงานของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษัทผูกพันอยู่ 

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทมีอ�านาจอนมัุติให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงาน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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 รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังตาราง

แนบท้ายหัวข้อนี้

 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
 รายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้ระหว่างบรษัิท กบับรษัิทหรอืบคุคลท่ีมอีาจมคีวามขัดแย้งท่ีส�าคญั คอื ค่าเช่าและบรกิาร

ระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารส�านักงาน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ

ระหว่างกันดังกล่าวตามท่ีจะกล่าวต่อไปแล้ว ซ่ึงกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคา

และเงื่อนไขการท�ารายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทได้ถูกก�าหนดไว้เพื่อให้รายการระหว่างกันกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของประกาศค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้

บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ในกรณีที่

กฎหมายก�าหนดให้บรษัิทต้องได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า

ร่วมประชุม เพ่ือพจิารณาและให้ความเห็นเกีย่วกบัความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนั และความสมเหตสุมผลของ

การท�ารายการนั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการท�ารายการที่เป็นข้อ

ตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้

 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจ

สอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมเหล่า

นี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ทัง้นี ้บรษิทัจะจดัท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมทกุรายการ เพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ

การประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงือ่นไขการค้า โดยท่ัวไปจะถกูพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะ

กรรมการตรวจสอบก่อนน�าเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
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 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิด

ข้ึน บรษัิทจะจดัให้มบุีคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญพเิศษ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงนิ หรือผู้เช่ียวชาญอิสระ หรอืผู้ประเมนิ

ราคาทรัพย์สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้นแล้วแต่กรณ ีเพือ่ให้มีความม่ันใจว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ 

 บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิท่ีได้

รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

 แนวโน้มและนโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
 บริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการ ค่าเช่าและ

ค่าบริการระบบ Cloud Computing และค่าเช่าและค่าบริการอาคารส�านักงานซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน

 ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่ กลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply 

Chain กลุ่มบริการ e-Business services และ งาน Projects และอื่นๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ในกลุ่มบริการ 

e-Trade Finance Supply Chain เป็นรายได้หลกัในสดัส่วนประมาณร้อยละ 64.34 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดย

รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยส�าหรับปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การให้บริการทั้งสิ้น 272.94 ล้านบาท และ 314.79 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.95 และร้อย

ละ 15.33 ตามล�าดับ และส�าหรับปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจ�าหน่าย เท่ากับ 98.19 ล้านบาท และ 125.95 ล้านบาท ตามล�าดับ และมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 89.32 ล้านบาท และ 

115.80 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.31 และร้อยละ 29.65 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นอัตรา

การเติบโตที่อยู่ในระดับที่ดี จากผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะ

ทางการเงินที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีโครงสร้างเงิน

ทุนที่แข็งแกร่งโดย บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ในระดับต�่าเพียง 0.27 

เท่า แสดงถงึสถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ ท่ีแข่งแกร่ง โดยในปี 2559 และปี 2560 บรษัิทฯ ไม่มีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

 รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริการ e-Trade Finance Supply Chain และกลุ่มบริการ e-Business services 

ส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 303.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 52.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 

20.69 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการดูแลและปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการลูกค้าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง จนสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมประกอบกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มาก

ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจลูกค้าเเละตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในยุคธุรกิจดิจิตอลได้หลากหลายขึ้น รายได้จากการให้บริการของกลุ่มงาน Projects ส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 

11.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 10.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 47.50 เนื่องจากขนาดของงาน

โครงการในปี 2560 ที่บริษัทท�ามีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดงานโครงการของปีก่อน

 ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2560 สูงขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 26.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.65 เป็นผล

จากรายได้จากการให้บรกิารของบรษัิทฯ ท่ีสงูขึน้ อีกท้ังบริษัทฯ มีการวางเเผนบรหิารเเละควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์และ 
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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โครงสร้ำงรำยได้เเละผลกำรด�ำเนินงำน
 รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

 งบการเงินรวม 

2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มบริการ e- Trade Finance  

 Supply Chain 202.55 64.34 165.21 60.53 37.34 22.60

2. กลุ่มบริการ e-Business Services 100.99 32.08 86.30 31.62 14.69 17.02

3. กลุ่ม Projects และอื่นๆ 11.25 3.57 21.43 7.85 (10.18) (47.50)

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 314.79 100.00 272.94 100.00 41.85 15.33

 ในปี 2560 รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มีจ�านวน 314.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.85 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 15.33 เมื่อพิจารณาเเยกตามกลุ่มการให้บริการ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้ในการให้บริการในกลุ่ม 

e-Trade Finance Supply Chain เพิม่ข้ึนจ�านวน 37.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 22.60 และ รายได้กลุม่ e-Business 

Services เพิ่มขึ้น 14.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.02 การเติบโตของรายได้ทั้งสองกลุ่มนี้มาจากการที่บริษัท

สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมประกอบกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายในประเภท

ของการให้บริการ ส่วนรายได้กลุ่มงาน Projects และอื่นๆจ�านวน 11.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.18 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 47.50 เนื่องจากขนาดของงานโครงการในปี 2560 มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดงานโครงการ

ของปีก่อน รายได้ในกลุ่มงาน Projects และอื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานในรูปแบบของโครงการเฉพาะ

โครงสร้ำงรำยจ่ำย

 งบการเงินรวม 

2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนในการให้บริการ 70.87 35.66 58.62 32.20 12.25 20.90

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 41.68 21.00 38.48 21.14 3.20 8.32

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 86.15 43.33 84.94 46.66 1.21 1.42

รวมค่ำใช้จ่ำย 198.70  100.00 182.04  100.00 16.66 9.15

ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 ส�าหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการทั้งสิ้น 70.87 ล้านบาท และ 58.62 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซ่ึงเพิม่ขึน้ 12.25 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20.90 ต้นทุนการให้บริการสงูขึน้เนือ่งจาก ต้นทุนค่าเช่า Cloud เพิม่ข้ึน ซ่ึง

เพ่ิมขึน้ตามการใช้งานท่ีเพิม่ขึน้และสอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของรายได้ ต้นทุนค่า Licence fee (ซ่ึงเป็นต้นทุนค่าลขิสทิธ์ 

ส�าหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ CDD Gateway) เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้

บริการดังกล่าว 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร
 ส�าหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการทั้งสิ้น 41.68 ล้านบาทและ 38.48 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.32 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

 ส�าหรับปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งสิ้น 86.15 ล้านบาทและ 84.94 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 1.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อ

เปรียบเทียบกับสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (ก) ฐำนะทำงกำรเงิน
  ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 443.27 83.15 357.25 76.20 86.02 24.08

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89.82 16.85 111.56 23.80 (21.74) (19.49)

รวมสินทรัพย์ 533.09  100.00 468.81  100.00 64.28 13.71

  คุณภำพของสินทรัพย์
  ในช่วงปี 2560 และปี 2559 สินทรัพย์หลักของบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 83.15 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนส่วน

ท่ีเหลอือีกประมาณร้อยละ 16.85 เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ซ่ึงสนิทรพัย์หมุนเวยีนหลกัในการด�าเนนิงานของ 

บรษัิทฯ ประกอบไปด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เงนิลงทุนช่ัวคราวส่วน

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนหลกัของบรษัิทฯ ประกอบด้วย เงนิฝากธนาคารท่ีตดิภาระค�า้ประกนั เงนิลงทุนระยะยาว 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีให้บรกิารกบัลกูค้าซ่ึงบันทึกในรปูของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซ่ึงบันทึกในรปูของสนิทรพัย์ท่ี

ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 443.27 

ล้านบาทและ 357.25 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 86.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 โดยสินทรัพย์

ท่ีมีการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัคอื เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึน และการเพิม่

ข้ึนของลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มข้ึนของรายได้ของ 

บริษัทฯ 

  ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 เเละปี 2559 เท่ากับ 49 วัน และ 44 วัน 

ตามล�าดับ ถือว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ในระดับปกติ เนื่องจากบริษัทฯ ให้เครคิตการค้ากับลูกค้าประมาณ 

30-60 โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้จากลูกค้า 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 89.82 

ล้านบาทและ 111.56 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 21.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.49 การ

ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการจัดประเภทเงนิลงทุนระยะยาวเป็นเงนิลงทุนช่ัวคราวตามอายุของตราสารท่ีลงทุน 
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 (ข) แหล่งที่มำของเงินทุน
  ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เท่ากับ 0.27 เท่า และ 0.37 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 97.47 85.01 107.40 85.67 (9.93) (9.25)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 17.19 14.99 17.96 14.33 (0.77) (4.29)

รวมหนี้สิน 114.66  100.00 125.36  100.00 (10.70) (8.54)

หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 114.66 ล้านบาท และ 

125.36 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลง 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.54 ซึ่งหนี้สินหลักของบริษัท ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 97.47 ล้านบาท และ 

107.40 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลง 9.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.25 หนี้สินหมุนเวียนหลักประกอบด้วย ค่าใช้

จ่ายค้างจ่าย ซ่ึงส่วนใหญ่คือโบนัสค้างจ่ายของพนักงานและกรรมการบริษัทฯ และรายได้รับล่วงหน้าโดยส่วนใหญ่เป็น

รายได้จากการให้บริการ CDD Gateway ซึ่งลูกค้ามีจ่ายค่าใช้บริการล่วงหน้าเป็นรายปี แทนการจ่ายค่าบริการรายเดือน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 17.19 ล้านบาท 

และ 17.96 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลง 0.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.29 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วยส�ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นหลัก

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทุนที่ออกเเละช�าระเเล้ว 200.00 47.80 200.00 58.23 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 115.34 27.56 115.34 33.58 - -

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้ 

 การควบคุมเดียวกัน (76.85) (18.37) (76.85) (22.38) - -

ส�ารองตามกฎหมาย 25.00 5.97 13.35 3.89 11.65 87.27

ก�าไรสะสม 154.62 36.95 91.46 26.63 63.16 69.06

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.32 0.08 0.14 0.04 0.18 128.57

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 418.43  100.00 343.44  100.00 74.99 21.83
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 418.43 ล้านบาท 

และ 343.44 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 74.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.83 ซึ่งสะท้อนมูลค่าก�าไรสะสมที่เพิ่ม

ขึ้นตามผลประกอบการ และในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีไว้เป็นส�ารองตามกฎหมาย

ซึ่งท�าให้ส�ารองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 30.40 และร้อยละ 35.67 ตามล�าดับ ทั้งนี้ 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้นค�านวนจากก�าไรสทุธหิารมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นเฉลีย่ (ค่าเฉลีย่ระหว่างมูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้น

ต้นงวดและปลายงวด) ดังนั้นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2560 จึงต�่ากว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2559 

เนือ่งจากมูลค่าส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉลีย่ของปี 2559 ต�า่กว่าปี 2560 จากการท่ีบรษัิทมกีารออกหุ้นเพิม่ทุน (IPO) ในระหว่าง

ปี 2559

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

 งบกระเเสเงินสดรวม

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม

2560 2559

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 104.66 104.66

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (77.04) (196.89)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (44.60) 98.38

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (16.98) 6.15

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 49.83 43.68

เงินสดเเละรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 32.85 49.83

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 104.66 ล้านบาท ตามผล

การด�าเนินงานโดยรวมที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไรส�าหรับปี 2560 และปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 85.30 

และร้อยละ 110.11 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการบริหารกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

และความมั่นคงของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
 ในปี 2560 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 77.04 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว

จ�านวน 35.70 ล้านบาท การซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ�านวน 48.93 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติด

ภาระค�้าประกันจ�านวน 2.97 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์จ�านวน 0.90 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

จ�านวน 0.33 ล้านบาท และ เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 7.02 ล้านบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ

จ�านวน 4.78 ล้านบาท 

 ในปี 2559 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 196.89 ล้านบาทซ่ึงประกอบด้วยการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนช่ัวคราว

จ�านวน 122.4 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจ�านวน 73 ล้านบาท และ กระแสเงินสดรับจากการขาย

เงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 3.0 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันจ�านวน 1.4 ล้านบาท และ

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์จ�านวน 2.8 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน 2.1 ล้านบาท
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 44.60 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 98.38 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯ ได้

รับเงินสดจากการเพิ่มทุนจ�านวน 155.34 ล้านบาท เเละ การจ่ายเงินปันผลจ�านวน 56.96 ล้านบาท

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.55 เท่า และ 

3.33 เท่า ตามล�าดบั โดยอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ มีอยู่ในระดบัสงูกว่า 1.00 เท่าอย่างมากแสดงถงึสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

 ในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อย 77.49 และร้อยละ 78.52 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้

เคียงกับปีก่อน ถือว่าบริษัทสามารถรักษาระดับก�าไรขั้นต้นไว้ได้ในระดับที่เกินกว่า 70% 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

 ในปี 2560 และปี 2559 บรษัิทฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์เท่ากบัร้อยละ 23.11 และร้อยละ 24.81 ตามล�าดบั 

ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในแต่ละช่วงเวลานัน้แปรผนัตามก�าไรสทุธแิละมูลค่าสนิทรพัย์

รวม

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

 ในปี 2560 เเละปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.27 เท่าเเละ 0.37 เท่า ตามล�าดับ 

ซ่ึงระดบัของอัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นอยู่ในระดบัต�า่ แสดงถงึสถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ ท่ีแข่งแกร่ง โดย

ในปี 2560 เเละปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรง คุณวุฒิและมี

ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จ�านวน 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้น

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบควบคุมภายในที่ดี 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2560 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด 

(มหาชน) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบ

บัญชีร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน 

ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 

เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ

มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

อย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารสอบทานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายบรหิารได้ด�าเนนิ

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ 

พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพือ่น�าไปปรบัปรงุให้ดย่ิีงข้ึน โดยในปี 2560 ไม่มีประเดน็ปัญหาหรือท่ีต้องปรบัปรงุในเร่ืองดงักล่าว

3. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน

 ปี 2560 ท่ีผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการด�าเนินงานแล้ว 

บรษัิทได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดจีงึได้จดัให้มีการตรวจสอบการควบคมุภายในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ซึ่งได้ด�าเนินการสอบทานไปเมื่อวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และ

มีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ก�าหนด 

 ผลการสอบทานการควบคมุภายในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคมุภายในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ท่ีบรษัิทได้ด�าเนนิการอยู่นัน้ ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องส�าหรับ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) 

ของ ธปท. รวมถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส�าหรับบริษัทมหาชนของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนา

ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการ

สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสาระสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถน�า

ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ 

อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น 

เป็นต้น

4. กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบัิตงิานตามระบบงานท่ีก�าหนดไว้ การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทมคีณุธรรม 

มกีารปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอด

จนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทโดยเฉพาะในเร่ืองรายการท่ีเกีย่วโยงกนัเพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษัท

มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมนิตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของ 

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2561 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

6. กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทให้ปฎบัิตติามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อ

ก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่ก�าหนดไว้

 จากการประเมนิการปฏบัิตงิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิติ

ตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ในเรื่องการท�าหน้าท่ีโดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทาน

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

การปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ 

มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษัิทมีความถกูต้องเชือ่ถอืได้สอดคล้องตาม

มาตรฐานการบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป บรษัิทมีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดทางธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 66

งบการเงินและ 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
31 ธันวาคม 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 75

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
บร

ิษัท
 เ
น็ต

เบ
ย์ 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
) 
แล

ะบ
ริษ

ัทย
่อย

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
60



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 76

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
(ต

่อ)
บร

ิษัท
 เ
น็ต

เบ
ย์ 

จ�า
กัด

 (ม
หา

ชน
) 
แล

ะบ
ริษ

ัทย
่อย

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
60



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 77

งบกระแสเงินสด
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 78

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 79

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 80



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 81



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 82



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 83



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 84



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 85



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 86



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 87



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 88



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 89



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 90



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 91



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 92



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 93



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 94



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 95



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 96



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 97



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 98



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 99



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 100



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 101



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 102



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 103



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 104



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 105



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 106



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 107



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 108





719/5,8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330
โทร : +66 (0) 2620 1800 
โทรสาร : +66 (0) 2612 3051 
Call Center : +66 (0) 2620 1888

บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน)
Netbay Public Company Limited


