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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัทแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี เน้นหลักกำรท�ำงำนเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม คิดดี  
พูดดี ท�ำดี พร้อมให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
 (1) Innovation (นวัตกรรม)
  ควำมหลงใหลในนวัตกรรม เทคโนโลยี, ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีประสิทธิภำพถือเป็นหัวใจของบริษัทเรำ
 (2) Excellence (มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ)
  เรำมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรเพื่อกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ ด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและกำรท�ำงำนเป็นทีม
 (3) Customer Focus (ให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำ มุ่งเน้นที่ลูกค้ำ)
  ทุ่มเทในกำรสร้ำงมูลค่ำให้ลูกค้ำ
 (4) Fairness (ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม)
  ควำมเป็นธรรมส�ำหรับทุกคน และควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำทำงธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

วิสัยทัศน์
ด้วยยุทธศำสตร์ที่มีควำมมุ่งมั่น พร้อมจุดแข็งของบริษัทในกำร
พัฒนำนวัตกรรม ดิจิตอล บิสซิเนส เทคโนโลยี ถือเป็นส่วน
ส�ำคัญทีผู่บ้ริหำรและพนกังำนของเนต็เบย์ ได้ร่วมกันรวมพลงัเป็น 
หนึง่เดยีว และมจีุดยืนของบริษัทให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับควำมเชือ่ถอื
และยอมรับมำกที่สุดในธุรกิจนี้

ควำมปรำรถนำของเรำคือ กำรพัฒนำควำมเจริญเติบโต 
ของธุรกิจ ดิจิตอล บิสซิเนส ร่วมกับลูกค้ำของเรำ และมีส่วนช่วย
ให้ธุรกิจของลูกค้ำสำมำรถก้ำวผ่ำนควำมยุ่งยำกซับซ้อนและ 
กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ของเทคโนโลยีในโลกยุคดจิิตอลนี ้และ 
เนต็เบย์จะทุม่เทควำมพยำยำมในกำรสร้ำงประโยชน์และมลูค่ำเพิ่ม 
(Value added & Value Chain)ให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทำน
นี้ ด้วยกำรเป็นศูนย์กลำงและดิจิตอล เกตเวย์ เพ่ือให้ธุรกิจเกิด 
เครือข่ำยของธุรกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

พันธกิจ
บริษัท เนต็เบย์ จ�ำกัด (มหำชน) มุง่มัน่สร้ำงสรรค์ พฒันำ นวตักรรม ดจิิตอล 
บิสซิเนส เทคโนโลยี แพลตฟอร์มที่ดีที่สุด เพื่อกำรค้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้
บริกำรเอกสำรทำงกำรค้ำ (e-Logistics Trading & e-Business Services) 
รวมถึงกำรส่งมอบผลงำนที่ดีเย่ียม ระดับมืออำชีพ และเป็นศูนย์กลำงกำร 
รบั-ส่ง เชือ่มโยง แลกเปลีย่น ข้อมลูกำรค้ำทำงอเิล็กทรอนกิส์กับทกุภำคส่วน 
หลำกหลำยช่องทำง (Omni Channel Connectivity Gateway) ด้วย
กำรส่งธุรกรรมกำรค้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์เพียงคร้ังเดียวผ่ำน Gateway  
กลำง ส�ำหรับกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนอย่ำง
ครบวงจร เพ่ือท�ำให้ธุรกิจสำมำรถบรรลผุลในกำรท�ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ไปถึงผู้ค้ำได้ทั่วโลก
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	 เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมเทคโนโลยี ได ้ก ้ าวเข ้ามามีบทบาท
ส�าคัญอย่างมากในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจ 
ในแต่ละประเทศ	 องค์กรธุรกิจใดและประเทศใดท่ีได้ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีและแพลตฟอร ์มต ่างๆจนก ้าวล�้าทันสมัยจะได ้ เปรียบด ้าน
การแข่งขันภายในประเทศและเวทีโลกด้วย	 ปัจจุบันนี้กระแสเทคโนโลยี 
ท่ีมากมายได้ถาถมเข้ามาอย่างรวดเรว็	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง	หลายองค์กร
ธรุกจิต่างได้รบัผลกระทบจากกระแสของเทคโนโลยท่ีีเข้ามาท�าลาย	(Disruption)	
อีกท้ังพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกเ็ปลีย่นแปลงตามไปด้วย	มทีางเลอืกเพิม่มากข้ึน	
สามารถค้นหาข้อมลูซ้ือขายสนิค้าบนมอืถอืได้อย่างสะดวก	รวดเรว็	ตวัอย่างเช่น	

	 สถาบันการเงนิธนาคารเคยมรีายได้ค่าธรรมเนยีมการช�าระเงนิ	ถกูกระทบ
ด้วยบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่	(FinTech)	ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การช�าระเงิน	e-Payment	 ท่ีสามารถท�าธุรกรรมออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดย
ปราศจากค่าธรรมเนียม

	 บริษัทหลักทรัพย์	 (บล.)	 ท่ีให้บริการซ้ือขายหุ้นให้แก่นักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี	 กล่าวคือหุ่นยนต์ทางการ
ค้าหุ้น	(Robot	Trade)ที่ให้บริการแก่นักลงทุน	สามารถส่งค�าสั่งซื้อและขายหุ้น
ได้อัตโนมัติ	 เร็วกว่า	 แม่นย�ากว่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของ
บริษัทหลักทรัพย์	(บล.)	 ท่ีลดลงแล้ว	 ย่ิงกว่านั้นหากมีคู่แข่งขันของ	 บล.ท่ีมา
พร้อมด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอัจฉริยะครบวงจร	 สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ
ได้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน	 อาทิ	 แพลตฟอร์มท่ีมีระบบหุ่นยนต์ทางการค้าหุ้น	
ระบบการสมัครเปิดพอร์ตออนไลน์	สามารถท�าการซื้อขายหุ้น	ซื้อหุ้น	IPO	ซื้อ
กองทุน	 ระบบท�าการประเมินความเสี่ยง	 การท�าธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Transaction)	 มีระบบการยืนยันตัวตนด้วยออนไลน์	(e-KYC:	Khow	Your	
Customer)	 ระบบตรวจสอบบุคคลท่ีมีความเสี่ยงตามกฎหมาย	(e-CDD:	
Customer	Due	Diligence)	ระบบการน�าข้อมูลออฟไลน์เข้าสู่ระบบประมวลผล 
ส�าหรับผู้ใช้งานออนไลน์แบบอัตโนมัติ	(Data	on	Boarding)	ระบบการช�าระเงิน 
(e-Payment)	แบบเวลาจริง	(Real	Time)	ระบบปัญญาประดิษฐ์	(AI:	Artificial	
Intelligence)	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	 วิเคราะห์พ้ืนฐานธุรกิจเป็นราย
กิจการได้อย่างรวดเร็ว	 วิเคราะห์สถานะการณ์เศรษฐกิจท้ังของประเทศไทย
และท่ัวโลก	 เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารกับส�านักข่าวดังระดับโลกท่ีมีชื่อเสียง	
เช่น	BloomBerg,	Router,	CNBC	 นอกจากนี้ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ท่ี
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม	 อารมณ์ต่างๆของตลาด	 ของนักลงทุน	 รวมท้ัง
สรุปบทวิเคราะห์ของทุกส�านักของหุ้นเป็นรายตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นนาที	
ท�าการส่งข้อมูลเฉพาะเจาะจงของการวิเคราะห์หุ้นเหล่านี้ไปให้นักลงทุนได้
อย่างรวดเร็ว	 ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ	 หรือมีก็น้อยมาก 
ระบบปัญญาประดษิฐ์ยังสามารถวเิคราะห์การเพิม่วงเงนิการเทรดหุ้นให้นกัลงทุน 
โดยลดความเสีย่ง	สร้างความพงึพอใจให้แก่นกัลงทุนท่ีใช้แพลตฟอร์มเดยีวกนันี้
ในการท�าธรุกรรมหลายๆ	อย่างพร้อมกนัได้	หากคูแ่ข่งน�าเทคโนโลยีในรปูแบบท่ี
กล่าวมาข้างต้นนี	้พร้อมกบัการวางกลยุทธ์ท�าธรุกจิเหมือนแพลตฟอร์มสือ่สงัคม	
(Social	Media	Platform),	แพลตฟอร์มการค้นหาข้อมูล	และแพลตฟอร์มการ

ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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นายพิชิต	วิวัฒน์รุจิราพงศ์

รองประธานกรรมการ/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สนทนา	(Chat)	ที่มีให้บริการในบ้านเรา	นักลงทุนสามารถใช้งานง่าย	สะดวก	และ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย	 เพราะสามารถหารายได้จากโฆษณา	การขาย	และบริหาร
ข้อมลู	และอืน่ๆ	ซึง่จะสง่ผลกระทบอย่างรนุแรงต่อรายได้ทีจ่ะลดลงอย่างมหาศาล
ของบริษัทหลักทรัพย์	(บล.)	อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 หนังสือพิมพ์	สื่อสิ่งพิมพ์	แมกกาซีน	นิตยสาร	รายการทีวี	ต่างก็ได้รับผล	
กระทบจากเทคโนโลยีสื่อสังคม	(Social	Media)	ที่ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล	เนื้อหา
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่า	รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

	 ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่	ห้างสรรพสินค้า	และร้านสะดวกซื้อ	ต่างต้องปรับ
ตัวจากผล	 กระทบของการซ้ือขายออนไลน์ท่ีเข้ามามีผลต่อรายได้ท่ีลดลง	 ด้วย
เทคโนโลยี	 แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์	 (e-Commerce)	 โดยมีราคาถูก
กว่า	สะดวกกว่า	สั่งซื้อและส่งถึงที่ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 ตัวอย่างท่ีกล่าวมาได้ปรากฎให้เห็นมากขึ้นในยุคน้ีมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อธุรกจิในวงกว้างสาเหตมุาจากเทคโนโลยี	และการปรบัตวัไม่ทันการเปลีย่นแปลง	
ท�าให้รายได้และก�าไรท่ีหายไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออาชีพของคนท�างานใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ถูกให้ออกจากงาน

	 บริษัท	 เน็ตเบย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 
ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู ้ ท่ีสะสมมานานกว่าสิบห้าปี	 ได ้มุ ่งมั่น 
คิดค้น	 สร้างสรรค์	 และพัฒนา	Digital	Business	Technology	Platform	
&	 Dig i ta l	 Bus iness	 Serv ices	 Appl icat ions	 มากกว ่า	 30	 App 
พร้อมบริการอย่างไม่หยุดยั้ง	 ได้ทุ ่มเททีมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมท้ังติดตามกระแสเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา	 จนปัจจุบันนี้ได้รับความไว้วางใจจากท้ังภาคธุรกิจเอกชน	 และหน่วย
งานภาครัฐให้ช่วยกันเปลี่ยนธุรกรรมในรูปแบบเดิม	(Analog)	 เข้าสู ่รูปแบบ
ใหม่	(Digital)	 ขณะนี้ทีมงานวิจัยพัฒนาของบริษัทก�าลังมุ่งสู่การวิจัยพัฒนาท่ียก
ระดับสูงข้ึนด้วยนวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 เช่น	 การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล	(Big	
Data	Analytics)	 การใช้ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	-	AI)	 และการ
ประมวลผลจากภาพและข้อมูล	(Computer	Vision)	 การพัฒนาบล้อคเชนผสม	
(Hybrid	BlockChain)	 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสรรพสิ่ง	 (Internet	of	
Things	-	IOT)	และอื่นๆ	อีกมาก	ทั้งนี้ได้ตระหนักว่ากระแสของเทคโนโลยีจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนไปอีกอันเนื่องจากความเร็วของการสื่อสารอินเทอร์เน็ต	
ระบบห้าจี	(5	G)	 อุปกรณ์พกพา	(Mobility)	 ระบบเคลาด์	(Cloud	Computing)	
ระบบประมวลผลท่ีรวดเร็วและหน่วยความจ�าท่ีบันทึกข้อมูลเพิ่มข้ึนหลายเท่าตัว 
ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสาร	 ด้วยคนต่อคน	 คนกับอุปกรณ์	 อุปกรณ์กับอุปกรณ	์
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว	ทุกที่	ทุกเวลาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีได้มุ ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนี้	 ด้วยทิศทางท่ีชัดเจนและมี
วัตถุประสงค์อย่างแน่วแน่	 ต้องการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ประเทศ	เพื่อให้ประเทศของเราไม่ต้องลงทุนด้วยการซื้อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของต่างประเทศมากจนเกินไป	 เป็นการช่วยให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมี
ความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีของคนไทยเอง	 ซ่ึงในยุค
สมัยนี้ได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	(Digital	Economy)	 และประเทศไทย	
4.0	(Thailand	4.0)	 เรียบร้อยแล้ว	 ทุกภาคส่วนจึงจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล	
(Digital	Transformation)	จึงจะสามารถอยู่รอดปลอดภัย	มั่นคง	และยั่งยืน
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ชื่อบริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000101
ประเภทธุรกิจ พัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 200,000,000  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนช�ำระแล้ว 200,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 200,000,000  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
วันที่จดทะเบียนบริษัท 19 พฤศจิกำยน 2547
วันแปรสภำพเป็นบมจ 22 เมษำยน 2557
วันแรกที่ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ MAI 16 มิถุนำยน 2559
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 719/5,8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท์ 02-620-1800
โทรสำร 02-612-3051
เว็บไซด์ http://www.netbay.co.th 

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
โทรศัพท์ 02-620-1800 #4102
โทรสำร 02-612-3051
E-mail corporatesecretary@netbay.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 02-620-1800 #1110
โทรสำร 02-612-3514
E-mail IR@netbay.co.th

บุคคลอ้ำงอิง
นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ที่ตั้ง อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ 02-009-9999
โทรสำร 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 3182 หรอื

นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 3516 หรอื

นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 4521 หรอื

นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 5659 หรอื

นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5872

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
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ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่   ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย

กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 02-264-0777
โทรสำร 02-264-0789-90

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป (บริษัทย่อย)

ชื่อบริษัท บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105554030865
ประเภทธุรกิจ ให้บริกำร จัดท�ำ และพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว

หุ้นบุริมสิทธิ 50,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
วันที่จดทะเบียนบริษัท ไม่มี
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ 
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)

100%

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 719/8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
เบอร์โทรศัพท์ 02-219-5558
โทรสำร 02-612-3513
บุคคลอ้ำงอิง

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 3182 หรอื

นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 3516 หรอื

นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 4521 หรอื

นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี 5659 หรอื

นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5872

 

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย

กรุงเทพมหำนคร 10110

โทรศัพท์ 02-264-0777
โทรสำร 02-264-0789-90
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) (“เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดย
เน็ตเบย์เกิดจำกกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ำกัด (“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) ซึ่งเป็นบริษัท
พัฒนำซอฟต์แวร์เก่ียวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหำชน) (“INET”) ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนกำรคิดค้นสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Digital Business Technology Platform และ e-Business Services Application ต่ำงๆเพ่ือให้บริกำรธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Business Services) ที่ครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจกับภำครัฐ (B2G) และระหว่ำงภำคธุรกิจกับ
ภำคธุรกิจ (B2B) ด้วยกำรให้บริกำรของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริกำรได้แก่ 1) กลุ่ม Digital Business Services และ 2) 
กลุ่ม Digital Transformation Project

 ตลอดเวลำตั้งแต่ก่อตั้งเน็ตเบย์เมื่อปี 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเพียง 10 ล้ำนบำท บริษัทก็ได้มีกำรเพิ่มทุนมำ
โดยตลอดด้วยกำรน�ำเงนิปันผลทีเ่กิดจำกก�ำไรสทุธิท้ังสิน้มำเพ่ิมทุนถึง 160 ล้ำนบำท (ช�ำระเตม็) และ ณ วันที ่22 เมษำยน 2557 
บริษัทได้มีกำรเตรียมกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI โดยมีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 200 ล้ำนบำทโดย
กำรเพิ่มทุนจ�ำนวน 40 ล้ำนบำทเพื่อน�ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ท�ำให้ปัจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำทและเป็นทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็ม 200 ล้ำนบำทแล้ว

 นอกจำกนี้บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ยังถือหุ้นในบริษัท เคลำด์  ครีเอชั่น จ�ำกัด (“เคลำด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบยีนท่ีออกและช�ำระแล้วเพ่ือรองรบักำรให้บรกิำรกลุม่ Digital Business Services โดยเคลำด์ ครเีอชัน่ประกอบ
ธรุกจิเป็นผู้เสนอให้บริกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้ำ (CDD Gateway) ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้ำของระบบ Private Cloud Computing

 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้ำงสรรค์ และพัฒนำ Digital Business Technology Platform ในกำรท�ำธุรกรรม
ทำงอเิลก็ทรอนิกส์ (Digital Business Services) และน�ำเสนอผลติภัณฑ์น้ันแก่ผูใ้ช้ในรปูแบบกำรให้บรกิำร (SaaS: Software as 
a Service) อย่ำงครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครฐั (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำคธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำคเอกชน
และประชำชนหรอืผูบ้รโิภค (B2C) โดยผูป้ระกอบกำรทีใ่ชบ้รกิำรระบบธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ของบรษิัทจะได้รบัประโยชน์สงูสดุ
จำกกำรใช้บริกำรของบริษัทตำมวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัทจะเรียกเก็บค่ำบริกำรต่อรำยกำร
ธุรกรรม (Pay Per Transactaion) หรือเป็นรำยเดือน (Monthly Fee)

 ระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทน�ำเสนอในรูปแบบกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS 
(Software as a Service) อย่ำงเตม็รปูแบบ กล่ำวคอืกำรให้บรกิำรทีค่รอบคลมุตัง้แต่ระบบศนูย์ประมวลผล (Data Center) ระบบ
ศูนย์ประมวลผลส�ำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติกำรท่ีใช้รองรับระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนำขึ้น ระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ำย และกำรป้องกันควำมปลอดภัย
ของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรระบบสำรสนเทศโดยไม่จ�ำเป็นต้องม ี
งบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงำนที่สำมำรถใช้งำนได้ในเวลำอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำน และลดควำมยุ่งยำก (Better) ของหน่วยงำนในกำรจัดหำระบบงำน ออกแบบระบบงำน พัฒนำ ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษำ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 บรกิำรของบรษิทัจดัเป็นเครือ่งมอืทำงธุรกิจหลำยๆอตุสำหกรรม โดยเริม่จำกกลุ่ม e-Logistics Community ก่อน ท่ีส�ำคญัที่
ช่วยให้ระบบกำรท�ำงำนภำยในองค์กรของลกูค้ำเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวดเรว็ เชือ่มโยงถึงกันและลดกำรใช้งำนทรพัยำกร
บุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้นได้ง่ำย จึงถือเป็นบริกำรที่มีส่วนช่วยในกำรลดต้นทุนทำง Logistics ให้กับลูกค้ำ 
และช่วยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับลูกค้ำและประเทศไทย เน่ืองจำกระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท
พัฒนำและน�ำเสนอให้แก่ลูกค้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับลูกค้ำในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมกฎหมำย
จึงท�ำให้บริษัทมีรำยได้เป็นประจ�ำจำกกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจำกนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภำระ
ต้นทุนในสินค้ำคงคลัง (Carrying Cost of Inventory) และค่ำใช้จ่ำยในกำรกระจำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้ำ
ต่ำงๆ

 กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business Services) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริกำร ได้แก่

 1. กลุ่ม Digital Business Services

 2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)

	 กลุ่ม	Digital	Business	Services
 บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงภำคเอกชนและภำครัฐ (B2G) และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่ำงภำคเอกชนและภำคเอกชน (B2B) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำร Digital Business Services ของบริษัทจะให้บริกำรแก่
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยเริ่มจำกกลุ่ม e-Logistics Community ในลักษณะให้เลือกใช้บริกำรหลักระหว่ำงกำรให้บริกำรพิธีกำร
ศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของ
เร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริกำรหลักของ e-Logistics Community คือผู้ให้บริกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ กลุ่มชิปปิ้งคอมพำนี 
กลุ่ม Frieght Forwarder กลุ่มสำยเรือ กลุ่มขนส่งทำงอำกำศ และอื่นๆ ตลอดจนสำมำรถใช้บริกำร e-Payment บน Platform 
เดียวกัน โดยจะมีกำรช�ำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นกำรให้บริกำรเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกให้กับลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสินค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริกำร
หลักคือผู้ประกอบกำรที่เป็นสำยกำรบิน Terminal Operator สำยเรือ ตัวแทนสำยเรือและผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำทำงบกที่
มีหน้ำท่ีต้องรำยงำนบัญชีสินค้ำคงเหลือกับกรมศุลกำกรอีกด้วย รวมถึงกำรเป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้ำส�ำหรับเรือ 
(e-Manifest ทำงเรอื) และใบก�ำกับกำรขนย้ำยสนิค้ำผ่ำนระบบ NSW ของกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย (ท่ำเรอืกรงุเทพ และท่ำเรอื
แหลมฉบัง) เพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐและภำคธุรกิจ

 นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ให้บริกำรกับสถำบันกำรเงิน ธนำคำร บริษัทประกันชีวิต ประกันวินำศภัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 
บริษัทจัดกำรลงทุน (บลจ.) บริษัทไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยให้บริกำรเป็นผู้รับส่งข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริกำรรับส่งข้อมูลกำรรำยงำนกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงของลูกค้ำให้แก่สถำบันกำรเงิน และเอกชนรวมถึงธุรกิจที่
มหีน้ำทีป่ฏิบตัติำมกฎหมำยและประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ส�ำนักงำน ปปง.) ใน
กำรน�ำส่งรำยงำนต่ำงๆ ทำงอเิลก็ทรอนิกส์ให้แก่ส�ำนักงำน ปปง. รวมถึงกระบวนกำรตรวจสอบระบตุวัตนของลกูค้ำผูท้�ำธุรกรรม 
นอกจำกกำรเป็นผู้ให้บริกำรธุรกรรมให้กับส�ำนักงำน ปปง. แล้วยังเป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลธุรกรรมกำรออกหนังสือค�้ำประกัน
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงธนำคำรและกรมบัญชีกลำง (e-GP Portal service)
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 กลุ่มบริการ Digital Transformation (Project) และอื่นๆ
 จำกกำรท่ีบริษัทได้น�ำเสนอกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้ำต่ำงๆจำกบริกำรหลัก 2 ประเภทข้ำงต้น 
บรษิทัได้รบัควำมไว้วำงใจจำกผลงำนให้บรกิำรรวมถึงควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ของทีมงำน บรษิทัจงึได้รบักำรร้องขอจำกลกูค้ำ
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือท�ำกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศภำยในให้แก่ลูกค้ำหรือหน่วยงำนน้ันๆในรูปแบบของโครงกำร
เฉพำะ (Projects) บริษัทจึงมีรำยได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรเหล่ำน้ันเฉพำะในช่วงรับงำนพัฒนำโครงกำรเหล่ำน้ันตำมสัญญำ
ที่ก�ำหนดเป็นเฉพำะงำนซึ่งแตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรในกลุ่มอื่นซึ่งจะอยู่ในรูปแบบกำรรับรู้รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

 โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 

 เดือนมกรำคม เน็ตเบย์ได้จัดงำนเปิดตัวระบบ TG e-Storage Charge อย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย และธนำคำรกรงุไทย เพ่ือให้บรกิำรรบัช�ำระค่ำคลงัสนิค้ำแบบอเิลก็ทรอนิคส์ แก่ลกูค้ำท่ีน�ำเข้ำสนิค้ำ 
ผ่ำนคลังสินค้ำของกำรบินไทย 

 เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบข้อมูลค�ำร้องสรุปกำรขำยส�ำหรับร้ำนค้ำปลอดอำกร (Inland Declaration Message) 
และรำยงำนกำรเคล่ือนไหวกำรใช้ไปของใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Movement of Goods Report Message) ร่วมกับกรมศุลกำกร
และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลอดอำกร เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งสรุปรำยงำนกำรขำยสินค้ำปลอดอำกรและรำยงำนกำร
เคลื่อนไหวกำรใช้ไปของใบขนสินค้ำขำเข้ำ ให้แก่กรมศุลกำกร ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบ
ของกรมศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้องและง่ำยดำย 

 เดือนมีนำคม เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบข้อมูลรำยงำนยำนพำหนะขำออกทำงเรือ (Sea Manifest - Export) ร่วม
กับกรมศุลกำกรและผู้ประกอบกำร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งรำยงำนยำนพำหนะขำออกทำงเรือให้แก่กรมศุลกำกร 
ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้องและง่ำยดำย 

 เน็ตเบย์ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท ออโต้ลอจิค จ�ำกัด (Autologic Co., Ltd – Autologic) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ JWD 
Group ให้ติดตั้งระบบรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/เขตประกอบกำรเสรี (Confirmation of Goods Report 
Message) และท�ำกำรส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรม
ศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้องและง่ำยดำย 

 เดือนเมษำยน เน็ตเบย์ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SCG International 
Corporation Co., Ltd. – SCGI) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG) ให้พัฒนำระบบ 
e-Customs System Interface with Back-end System โดยโครงกำรน้ีเป็นโครงกำรใหญ่ของ SCGI และเป็นโครงกำรต่อเน่ืองมำ
จำกโครงกำร Bright & Shine ปี 2560 ของบรษิทั เอสซจี ีลอจสิตกิส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management – SCGL) 
เพ่ือเชือ่มต่อกับระบบ Finance ของ SCGT อนัจะส่งผลให้แผนกกำรเงนิของ SCGT สำมำรถได้รบัข้อมลูแบบอเิลก็ทรอนกิส์และ
น�ำต่อไปด�ำเนินงำนต่อได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 

 เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญำกำรส่งข้อมูลผ่ำนเกตเวย์ กับบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Ocean 
Network Express (Thailand) Ltd. – ONE) เพ่ือให้ ONE สำมำรถส่งข้อมลูรำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออกทำงเรอื (Sea Manifest) 
และข้อมูลเก่ียวกับถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (e-Transit/Transshipment) ไปยังกรมศุลกำกรไทยและกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผำ่น
เกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย 

 เดือนมิถุนำยน เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบ Application Programming Interface (API) and Time-Stamp 
Application for Import e-Express System กับ บริษัท ลำซำด้ำ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (LEL) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของลำซำด้ำกรุ๊ป 
ห้ำงสรรพสินค้ำช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำมโดยระบบดังกล่ำวเป็นกำรเชื่อมตอ่กบั Back-end System ของ LEL และท�ำกำรส่งขอ้มูลใบขนแบบ
เร่งด่วน (e-Express) ไปยังกรมศลุกำกรไทย เพ่ือแสดงหลกัฐำน ส�ำแดงสนิค้ำ ตลอดจนเสยีภำษสีนิค้ำทีน่�ำเข้ำมำยังประเทศไทย 
ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย รวมถึงกำรตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกลับไปยัง 
Back-end System ของ LEL แบบอตัโนมตัทัิง้ระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผูพั้ฒนำกำรเชือ่มต่อระหว่ำงระบบกำรส่งข้อมลูใบขนแบบ
เร่งด่วนเข้ำกับระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผู้ให้บริกำรเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกำกรไทย
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 เดือนกรกฎำคม เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบ e-Transit/Transshipment Interface with Back-end system กับ 
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ซึ่งระบบดังกล่ำวเป็นกำรเชื่อมต่อข้อมูลกับ Back-end System ของ 
DHL เพื่อให้ DHL สำมำรถส่งข้อมูลเกี่ยวกับถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (e-Transit/Transshipment) ไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์
ของเน็ตเบย์ได้แบบอัตโนมัติอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง โดยสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรป้อนข้อมูลผิดพลำดของมนุษย์

 เดือนสิงหำคม เน็ตเบย์ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ให้ท�ำกำรพัฒนำระบบใบตรำส่งสินค้ำ
ทำงอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Air Waybill (e-AWB) เพื่อให้ผู้ประกอบกำรส่งออกสินค้ำสำมำรถใส่ข้อมูล Air Waybill 
ผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ด้วยตนเอง และส่งข้อมูลไปยังระบบของกำรบินไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/เขตประกอบกำรเสรี (Confirmation of 
Goods Report Message) กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (WHA Corporation PCL – WHA) เพื่อให้ 
WHAสำมำรถส่งข้อมูล ไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกร
ไทยได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว

 เดอืนพฤศจกิำยน เนต็เบย์ได้เซน็ต์สญัญำกับ บรษิทั ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ในโครงกำรพัฒนำ
และเชือ่มต่อระบบ Cloud Drive for Export Declaration กับระบบ Logistics หลกัของ DHL เพ่ือท�ำให้ลกูค้ำ และคูค้่ำของ DHL  
สำมำรถเข้ำมำดู และตรวจสอบ ข้อมูลใบขนสินค้ำในกำรส่งออกด้วยตนเองได้ พร้อมกันนี้ยังสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูล
ใบขนได้แบบ Real Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)

 เดือนธันวำคม เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญำกับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ในโครงกำรพัฒนำ
และเชื่อมต่อระบบ Draft on Cloud for Import Declaration กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้ำ และคู่ค้ำของ 
DHL  สำมำรถเข้ำมำท�ำกำรตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลร่ำงใบขนสินค่ำ (Draft Version) ในระบบได้ด้วยตนเอง ก่อนที่ DHL 
จะท�ำกำรส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกร พร้อมกันนี้ยังสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ร่ำงข้อมูลใบขน (Draft Version) ได้แบบ Real 
Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)

 เนต็เบย์ได้รบักำรคดัเลอืกจำกคำร์กิลล์ ประเทศไทย (Cargill Thailand) ให้พัฒนำระบบ Import Declaration Data Interface 
เพ่ือท�ำกำรเชือ่มต่อกับ Back-end System ของ Cargill และท�ำกำรส่งข้อมลูใบขน (e-Declaration)  ไปยังกรมศลุกำกรไทย เพ่ือ
แสดงหลกัฐำน ส�ำแดงสนิค้ำ ตลอดจนเสยีภำษสีนิค้ำทีน่�ำเข้ำมำยังประเทศไทย ตำมกฎระเบยีบของกรมศลุกำกรไทย รวมถึงกำร
ตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System ของ Cargill แบบอัตโนมัติทั้ง
ระบบ 

 เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญำกำรส่งข้อมูลผ่ำนเกตเวย์ กับบริษัท สุรำกระทิงแดง (1988) จ�ำกัด (Red Bull Distillery (1988) 
Co., Ltd – Red Bull) เพื่อให้ Red Bull สำมำรถส่งข้อมูลรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/เขตประกอบกำรเสร ี
(Confirmation of Goods Report Message) ไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำม 
กฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
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โครงสร้างรายได้
 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ แยกตำมกลุ่มบริกำรในระยะ 3 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2559-2561)

โครงสร้ำงรำยได้

งบกำรเงินรวม
2559 2560 2561

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ อัตรำกำรเติบโต

กลุ่ม Digital Business 
Services

251.51 92.15 303.54 96.43 356.30 98.53 17%

กลุ่ม Digital Transformation 
(Projects)

21.43 7.85 11.25 3.57 5.31 1.47 (53%)

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 272.94 100.00 314.79 100.00 361.61 100.00 15%
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ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	(หน่วย	:	ล้านบาท)

สถานะทางการเงิน 2559 2560 2561

สินทรัพย์รวม 468.81 533.09 610.66

หนี้สินรวม 125.36 114.66 138.79

ส่วนของผู้ถือหุ้น 343.44 418.43 471.87

ผลการด�าเนินงาน 2559 2560 2561

รายได้จากการให้บริการ 272.94 314.79 361.61

รายได้รวม 277.09 321.40 368.41

ต้นทุนในการให้บริการ	และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	และบริหาร 	182.04 198.70 212.68

ก�าไรขั้นต้น 214.31 243.92 291.04

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 98.19 125.95 158.97

ก�าไรสุทธิ 89.32 115.80 148.81

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 3.33 4.55 3.66

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น	(%) 78.52 77.49 80.48

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ	(%) 32.24 36.03 40.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)(1) 24.81 23.11 26.02

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	(%)(2) 35.67 30.40 33.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.37 0.27 0.29

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

เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2559 2560 2561

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน) 0.49 0.58 0.74

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 182,076,503 200,000,000 200,000,000

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 1 1

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว	ณ	สิ้นปี	(หุ้น) 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ข้อมูลส�าคัญทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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สัดส่วนรายได้จากการให้บริการปี 2561

รายได้	Digital	Business	Services

รายได้	Digital	Transformation	
(Projects)

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ การเติบโตของรายได้
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EBITDA Margin

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท)  

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
(ล้านบาท)
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)
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อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
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 ในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัปัจจยัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัเหน็ว่ำอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ได้แก่

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน

 ธุรกิจหลกัของบรษิทั คอื กำรให้บรกิำรพิธีกำรศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มผีูเ้ชือ่มต่อกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Gateway) ทั้งสิ้น 3 รำย (อ้ำงอิงจำกเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึ่งให้บริกำร
ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน และเนื่องจำกหน่วยงำนรำชกำรไม่ได้ให้สัมปทำนแก่ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวส่งผลให้ในอนำคตอำจมี
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ท่ีสำมำรถท�ำตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนรำชกำรเข้ำมำให้บริกำรเป็นผู้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกำกร (Gateway) หรือเป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) เพิ่มเติมซึ่งอำจท�ำให้บริษัทอำจประสบกับ
ควำมเสี่ยงในกำรแข่งขันสูงซึ่งอำจน�ำไปสู่กำรแข่งขันกันด้ำนรำคำ 

 อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัมจีดุแขง็คอื บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิำรครบวงจรเพียงรำยเดยีวท่ีเป็นทัง้ผูเ้ชือ่มต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกำกร (Gateway) และเป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้ำผู้ขนส่งสินค้ำท�ำให้บริษัทมีควำมได้
เปรียบทำงกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ บริษัทยังเป็นเจ้ำเดียวที่พัฒนำ Digital Business Technology Platform ที่ได้พัฒนำเป็นของ
ตนเอง ไม่มค่ีำ Software License หรอืค่ำบ�ำรงุรกัษำ อกีท้ังยังสำมำรถน�ำแพลตฟอร์มน้ีไปต่อยอดกับกลุม่อตุสำหกรรมอืน่ๆ อกีมำก 
และบริษัทยังมีกลยุทธ์กำรตลำดท่ีมุ่งรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทมีกำรต้ังรำคำกำรให้
บริกำรท่ีมีควำมสมเหตุสมผลซึ่งท�ำให้คู่แข่งขันรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำแย่งชิงส่วนแบ่งกำรตลำดได้ยำก และบริษัทยังมุ่งเน้น
พัฒนำบริกำรเพื่อให้มีควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน และมีเสถียรภำพในกำรรับส่งข้อมูลที่ดี รวมทั้งบริษัทยังพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรให้
บริกำรในรูปแบบใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีกำรพัฒนำ Frontend Application มำกกว่ำ 30 Application

 2.  ควำมเสี่ยงจำกกำรที่หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิกถอนกำรอนุญำตที่จ�ำเป็น

 ในปัจจบุนับรษิทัได้รบักำรอนุญำตต่ำงๆ จำกหน่วยงำนท้ังภำครฐั และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมศลุกำกร ส�ำนกังำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณชิย์ เป็นตน้ หำกหน่วยงำนเหลำ่นีเ้พิกถอนกำรอนญุำต
ที่จ�ำเป็น บริษัทอำจจะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำ หรือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ อำจสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำน 
รำชกำรที่เก่ียวข้องและเป็นคู่แข่งขันในกำรเป็นผู้ให้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำของบริษัทได้ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัท

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังในด้ำนควำมมีเสถียรภำพของระบบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
ตำมมำตรฐำนสำกล ISO27001 และด้ำนกำรบรกิำร รวมท้ังท่ีผ่ำนมำบรษิทัไม่เคยถูกเพิกถอนกำรอนุญำตจำกหน่วยงำนภำครฐั 
และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องท�ำให้ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อว่ำบริษัทจะได้รับกำรอนุญำตที่จ�ำเป็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยความเสี่ยง
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 3.  ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ของบริษัทมำจำกกำรให้บริกำรพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร

 ในปัจจบุนัรำยได้หลกัของบรษิทัมำจำกหลำยช่องทำง หลำย documents เช่น กำรให้บรกิำรพิธีศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนกิส์
แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) และหำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงขึน้กับรำยได้ในส่วนน้ีย่อมส่งผลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญั
ต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

 อย่ำงไรก็ด ีบรกิำรผ่ำนพิธีศลุกำกรทำงอเิลก็ทรอนกิส์แบบไร้เอกสำรยังเป็นบรกิำรทีม่โีอกำสเตบิโตอกีมำกจำกกลุม่ Logistics 
Community และในอนำคตจำกปริมำณกำรน�ำเข้ำส่งออกท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และกำรเปิด
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบรษิทัมคีวำมเป็นผูน้�ำในบรกิำรดงักล่ำว และมนีโยบำย 
ในกำรรกัษำฐำนลกูค้ำเดมิ และขยำยฐำนลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยจะเหน็ได้จำกส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของจ�ำนวนกำรส่งข้อมลู
ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ในระดับผู้น�ำของตลำด รวมท้ังในปัจจุบันบริษัทมีนโยบำยที่จะ
เพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกบริกำรประเภทอื่นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เช่นรำยได้จำกกำรให้บริกำร CDD Gateway และ Digital Business 
Services อืน่ๆอกีหลำยๆอตุสำหกรรม หลำยๆ เอกสำร ซึง่เริม่ด�ำเนินกำรในปี 2556 ท�ำให้รำยได้จำกทำงอืน่เพ่ิมขึน้อย่ำงมนียัยะ 
ถือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรมีรำยได้ส่วนใหญ่ท่ีมำจำกกลุ่มรำยได้จำกกำรให้บริกำรพิธีศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร

 4. ควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงบุคคลำกร

 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจท่ีต้องอำศัยควำมรู้ควำม สำมำรถและควำม
ช�ำนำญเฉพำะด้ำนของบุคคลำกรในกำรเข้ำใจถึงปัญหำและกระบวนกำรของธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบที่จะตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของตลำดได้รวมท้ังบรษิทัยังพ่ึงพิงทมีวศิวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะผู้ท่ีมปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนมำกกว่ำ 3 ปี 
ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่กำรสญูเสยีบคุคลำกรเหล่ำนีจ้ะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัท 

 บรษิทัได้ตระหนักถึงควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำทรพัยำกรบคุคลของบรษิทั อย่ำงต่อเนือ่งซึง่กำร
ท�ำงำนของบรษิทัจะมลีกัษณะกำรท�ำงำนเป็นทีมท�ำให้บคุลำกรในทมีจะสำมำรถท�ำงำนทดแทนกันได้ รวมทัง้บรษิทัยังจดัอบรม
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและบริษัทมีนโยบำยก�ำหนดผลตอบแทนให้กับพนักงำนในระดับที่แข่งขันได้และ
จงูใจพนกังำนในกำรอยู่ท�ำงำนกับบรษิทัในระยะยำว นอกจำกนีบ้รษิทัยังมโีครงกำรควำมร่วมมอืกบัสถำบนักำรศึกษำในกำรร่วม
จัดวิชำ   สหกิจศึกษำซึ่งเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริง โดยบริษัทได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำเข้ำมำร่วม
ฝึกงำนกับทำงบรษิทัและมโีอกำสได้รบักำรพิจำรณำรบัเข้ำท�ำงำนเตม็เวลำหลงักำรส�ำเรจ็กำรศกึษำ บรษิทัได้จดัหำบคุลำกรเพ่ือ
เสริมทีมวิศวกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้เหมำะสมกับงำน

 5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ

 กำรให้บริกำรของบริษัทพ่ึงพำนโยบำยของภำครัฐท่ีสนับสนุนกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำร
ให้บริกำรพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรจำกกรมศุลกำกรและ ETR Gateway (Electronic Transaction 
Reporting Gateway) กับส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร ฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐ
อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

 อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันภำครัฐและเอกชนมีนโยบำยสนับสนุนกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีควำมสะดวกสบำย 
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร ลดควำมเสี่ยงจำกเอกสำรสูญหำย และมีควำมปลอดภัย รวมท้ังภำครัฐให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรป้องกันกำรฟอกเงิน นอกจำกน้ี โดยปกติหำกภำครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบำยต่ำงๆ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ภำครัฐจะแจ้งกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวก่อนกำรประกำศใช้นโยบำยใหม่ ท�ำให้บรษิทัมเีวลำในกำรปรบัแผนกำรด�ำเนนิงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย
ใหม่ของภำครัฐ
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 6. ควำมเสี่ยงจำกควำมมีเสถียรภำพของระบบกำรให้บริกำร

 ควำมมเีสถียรภำพของระบบทีใ่ห้บรกิำรกับลกูค้ำเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส�ำคัญท่ีลกูค้ำพิจำรณำในกำรเลอืกใช้บรกิำรของบรษิทั
เน่ืองจำกบรกิำรของบรษิทัถือเป็นส่วนส�ำคญัในระบบธุรกิจของลูกค้ำซึง่ต้องกำรควำมต่อเน่ืองในกำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ ดังนัน้
หำกระบบกำรให้บรกิำรของบรษิทัไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกตจิำกสำเหตตุ่ำงๆ เช่น กำรประมวลผลท่ีผดิพลำด ควำมล้มเหลว
ของกำรเชือ่มต่อ ควำมล้มเหลวของอปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรอืกำรท่ีระบบไม่สำมำรถท่ีจะรองรบักำรใช้งำนในขณะท่ีมผีูใ้ช้งำนพร้อม
กันเป็นจ�ำนวนมำกได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือในบริกำรของบริษัทและจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทได้มีกำรท�ำสัญญำให้บริกำรกับลูกค้ำโดยมีกำรรับประกันควำมพร้อมของระบบซึ่ง
บริษัทยินดีที่จะคืนค่ำบริกำรไม่เกินวงเงินกำรใช้บริกำรที่ก�ำหนดให้กับลูกค้ำในกรณีที่ระบบของบริษัทไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 

 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยดังกล่ำวมำก โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ อย่ำงรัดกุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรให้
บริกำรของบริษัทจะมีเสถียรภำพรองรับควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำได้โดยมีระบบส�ำรองท่ีพร้อมจะท�ำงำนทันทีท่ีระบบหลัก
ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ มีกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบให้มั่นใจว่ำสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ก่อนกำรเปิด
ให้บริกำร และมีทีมวิศวกรเฝ้ำดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจำกนโยบำยของบริษัทดังกล่ำวท�ำให้ที่ผ่ำนมำระบบของบริษัท
มีควำมพร้อมให้บริกำรไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 99.5 ของระยะเวลำกำรให้บริกำรท้ังหมด และบริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลล่ำสุดในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 7.  ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นธุรกิจท่ีมกีำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ตลอดเวลำเน่ืองจำกเทคโนโลยีต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท้ังโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ โดยในปัจจุบันโปรแกรมท่ีส�ำคัญที่
บริษัทใช้ในกำรให้บริกำรที่สร้ำงรำยได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนำขึ้นเอง

 หำกบรษิทัไม่สำมำรถพัฒนำกำรให้บรกิำรให้ตำมทนัเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไปก็อำจท�ำให้บรษิทั สญูเสยีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันอันจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้ นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ของบริษัทเช่น ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อำจไม่สำมำรถที่
จะท�ำงำนรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ซึ่งอำจจะส่งผลบริษัทต้องมีกำรจัดหำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ

 อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นท่ีจะก้ำวตำมเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยบริษัทมีนโยบำยจัดอบรมเก่ียว
กับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทมีกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ดย่ิีงขึน้จำกกำรท่ีบรษิทัมทีมีท่ีปรกึษำและผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอกทีเ่ข้ำมำให้ควำมรูแ้ละ
ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับกำรให้บรกิำรและพัฒนำระบบเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำภำยใต้เทคโนโลยีทีเ่หมำะสม นอกจำก
นีใ้นกำรพิจำรณำลงทุนในระบบและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของบรษิทั ในปัจจบุนับรษิทัมนีโยบำยท่ีจะเช่ำใช้ระบบ Private Cloud 
Computing และระบบเครอืข่ำยอืน่ๆ ทดแทนกำรจดัซือ้ อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือเป็นกำรรกัษำคุณภำพตำมมำตรฐำนในกำรให้บรกิำร
ของบรษิทั ในบำงกรณีบรษิทัอำจมคีวำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องจดัซือ้อปุกรณ์หรอืระบบบำงระบบหำกบรษิทัไม่สำมำรถจดัหำผูใ้ห้บรกิำร
ระบบที่มีคุณภำพหรือควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมระดับมำตรฐำนของบริษัทที่ก�ำหนดไว้
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 8. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่วยงำนรำชกำรท่ี
เกี่ยวข้อง

 ในบำงครั้งหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องจะเปล่ียนแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูลซึ่งบริษัท จะต้องด�ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของหน่วยงำนรำชกำร ดังนั้น หำกบริษัทไม่สำมำรถ
เปลีย่นแปลงรปูแบบรำยกำรในกำรรบัส่งข้อมลูได้อย่ำงทันท่วงที ลกูค้ำของบรษิทัอำจจะไม่สำมำรถใช้บรกิำรของบรษิทัได้ และ
อำจส่งผลให้บริษัทสูญเสียลูกค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท

 เนื่องจำกปัจจุบันบริษัทได้ให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำมำเป็นแบบ Web base ซึ่งหำกหน่วยงำนรำชกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รำยกำรในกำรรับส่งข้อมูล บริษัทสำมำรถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษัทให้แก่ลูกค้ำทุกรำยได้พร้อมกันโดยทันที

 9. ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของผลตอบแทนจำกกำรประกอบธุรกิจใหม่

 เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนท่ีดใีห้แก่ผูถื้อหุ้นอย่ำงย่ังยืน อย่ำงต่อเนือ่ง แม้ว่ำโครงกำร e-DLT ซึง่เป็นระบบช�ำระภำษรีถยนต์ทำง
อิเล็กทรอนิกส์อำจล่ำช้ำออกไปบ้ำง แต่บริษัทก็ได้มีแผนงำนโครงกำรใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งควำมส�ำเร็จของโครงกำร
เหล่ำนี้ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรซึ่งรวมทั้งควำมต้องกำรและแนวโน้มของตลำด พฤติกรรมผู้ใช้บริกำร กฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยเหล่ำนี้บำง
ปัจจัยอำจอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรน�ำเสนอบริกำรต่ำงๆ บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำควำมเป็น
ไปได้ทำงกำรตลำดมำเป็นอย่ำงดี รวมทั้งทีมพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทล้วนมีประสบกำรณ์และมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี 
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ผู้ถือหุ้น
 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น อัตราส่วน

1. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 101,999,990 51.00

2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรเลี้ยงชีพ 10,924,500 5.46

3. นำยเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 5,600,000 2.80

4. นำงอุไรพร เฉลิมทรัพยำกร 5,500,000 2.75

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 5,442,928 2.72

6. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ 5,428,200 2.71

7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้ำงพื้นฐำน 5,285,800 2.64

8. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้ำ 3,716,600 1.86

9. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหำชน) 2,806,900 1.40

10. กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อกำรเลี้ยงชีพ 1,895,200 0.95

ผู้ถือหุ้นรำยอื่น 51,399,882 25.70

 รวม 200,000,000 100.00

 บริษัทย่อย

 บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด 

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น อัตราส่วน

1. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 1 0

2. นำงสำวมณี จันทรวรัญญู 1 0

3. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 499,998 100

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ไ

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทั เนต็เบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั และ
คณะกรรมกำรชดุย่อย 3 ชดุ ได้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บริหำร ดังนี้

ฝ่ายขายและ
การตลาด

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและบริหาร

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวิจัย และ 
พัฒนา

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิศวกรระบบฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ :  * ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�างานข้ึนตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระท่ี
บรษัิทได้ท�าสญัญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏบัิตงิานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ทราบ

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ 
ผู้จัดการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายขาย

และการตลาด

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส�านัก
เลขานุการ 

บริษัท

เลขานุการ 
ผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน
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 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัทย่อย

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของ บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้

ฝ่ายขาย
ฝ่ายเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
เริ่ม มกราคม 

2562

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจ

คณะกรรมการ

บริษัท

ประธาน 
เจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการ 
ผู้จัดการ

รองกรรมการ 
ผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายขาย

และการตลาด

เลขานุการ 
ผู้บริหาร
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 คณะกรรมกำรบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน  7 ท่ำนดังนี้   

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ รองประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ กรรมกำร
4. นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยวิชิต ญำณอมร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
7. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

 นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ นำยพิชัย, นำยอัครเดช โรจน์เมธำ, และนำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ สองในสำมคนนี้
ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

 เลขำนุกำรบริษัท 

 นำงสำวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทส�ำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 4/4
2. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 4/4
3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ 4/4
4. นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง 4/4
5. นำยวิชิต ญำณอมร 4/4
6. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย 4/4
7. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ 4/4

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท

2. พิจำรณำก�ำหนดรำยละเอยีดและให้ควำมเห็นชอบวิสยัทศัน์ ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง 
แผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทตำมที่ฝ่ำยจัดกำรจัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

3. ก�ำกับดแูลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำร หรอืบคุคลใดๆ ท่ีได้รบัมอบหมำยให้ท�ำหน้ำทีด่งักล่ำว
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
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4. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท

5. ด�ำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่น่ำเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม

6. สอบทำนกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง

7. พิจำรณำอนุมัติกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรด�ำเนินกำรใดๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก�ำหนด และระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

10. พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่ำงเป็นธรรม โดย
กรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิทัทรำบโดยไม่ชกัช้ำหำกมส่ีวนได้ส่วนเสยีในสญัญำทีท่�ำกับบรษิทั ท้ังนี ้ส�ำหรบัรำยกำรทีท่�ำ
กับกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติกำรท�ำรำยกำรนั้น

11. จัดให้มีนโยบำยเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำย
กำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษิทัเพ่ือให้เชือ่มัน่ได้ว่ำบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุรำยอย่ำงเป็นธรรม

12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

13. พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริหำร เป็นต้น และก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพ่ือช่วย
ดูแลระบบบริหำร และระบบควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้

14. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อก�ำหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ

15. พิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บรหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรได้ตำมทีเ่หน็สมควร และจ�ำเป็น

16. ประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของตนเอง
เป็นประจ�ำทุกปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

 ทัง้นี ้กำรมอบอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทนัน้จะต้องไมม่ลีักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือ
มอบอ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ 
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ) อำจมส่ีวนได้เสยี หรอือำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมัติไว้
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 กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

 ในกำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท คณะกรรมกำรท่ีด�ำรงต�ำแหน่งในขณะ
นั้นจะร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมโดยจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวให้เหมำะสม และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ และแผนงำนของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติเหมำะสมท้ังในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ กำรอทิุศเวลำ รวมท้ังบคุคลท่ีจะได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัตบิรษิทัมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมกีำรแก้ไขเพ่ิมเตมิ) ประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท

 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัดนั้นให้ใช้วิธี
จับสลำกกัน ส่วนในปีหลังๆ ถัดไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง อน่ึง กรรมกำรซึ่งพ้นจำก
ต�ำแหน่งตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ 

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท

1. คณะกรรมกำรของบรษิทัต้องประชมุอย่ำงน้อยสำมเดอืนต่อครัง้ กำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิทัให้จดัข้ึน ณ ท้องที ่
อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตำมท่ีประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับ 
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก�ำหนด

2. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะเลือก
กรรมกำรคนหน่ึงหรอืหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรก็ได้โดยให้ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ตำมระยะ
เวลำที่คณะกรรมกำรตกลงกัน 

3. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรหรือถ้ำกรรมกำรต้ังแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุม 
คณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก�ำหนดวันประชุมภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ

4. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำเจด็วันก่อนวันประชมุ เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษำสทิธิประ โยชน์ของ บรษิทัจะแจ้งกำรนัดประชมุ
โดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

5. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็น 
องค์ประชุม

 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทน
ประธำนกรรมกำร แต่ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ หรือต�ำแหน่งรองประธำน
กรรมกำรว่ำงลง คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงซึ่งมำประชุมท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม กำรวินิจฉัยชี้ขำด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก

 กรรมกำรคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
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 ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทในบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560

ชื่อ - นามสกุล

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ของตนเอง
จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) 

ระหว่ำงปี
คู่สมรส/
บุตร

จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) 
ระหว่ำงปี

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

2. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 101,999,990 10 - -

3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ 10 - - -

4. นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง - - - -

5. นำยวิชิต ญำณอมร - - - -

6. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย - - - -

7. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ - - - -

 ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ชื่อ - นามสกุล

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ของตนเอง
จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) 

ระหว่ำงปี
คู่สมรส/
บุตร

จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด) 
ระหว่ำงปี

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ - - - -

2. นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 1 - - -

3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ - - - -

4. นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง - - - -

5. นำยวิชิต ญำณอมร - - - -

6. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย - - - -

7. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดิษฐ์ - - - -
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

อายุ : 	 74	ปี	

ต�าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :

• 27	มีนาคม	2550	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	เป็นเวลา	11	ปี	
11	เดือน)	

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

• ปรญิญาดุษฎีบันฑิตกติตมิศกัดิ	์วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัโตไก	ประเทศ
ญ่ีปุ่น

• ปริญญาเอก	จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์
สหราชอาณาจักร

• ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมไฟฟ้า	(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) 
จาก	Imperial	College	of	Science	and	Technology	มหาวิทยาลัยลอนดอน	
สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม :

• พ.ศ.	2552	Director	Certification	Program,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• กรรมการ	บริษัท	คลื่นปัญญา	จ�ากัด

• ผู้เช่ียวชาญและท่ีปรึกษาอาวุโส	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• ท่ีปรกึษานายกรฐัมนตร	ีด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ฝ่ายข้าราชการประจ�า

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 68	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการ

• รองประธานกรรมการ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 19	พฤศจิกายน	2547	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	 
เป็นเวลา	14	ปี	5	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

• รฐัศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาการจดัการทางการเมืองคณะรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม

• Director	Accreditation	Program	(2556)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• ตั้งแต่	2554	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท	เคลาด์	ครีเอชั่น	จ�ากัด

• ตั้งแต่	2526	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท	ครีเอชั่นกรุ๊ป	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ	Giga	Impact	
Initiative	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(สวทช.)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	101,999,990	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	50.99)

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายพิชิต	วิวัฒน์รุจิราพงศ์



27

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 64	ปี	

ต�าแหน่ง : กรรมการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 27	มีนาคม	2550	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	เป็นเวลา	11	ปี	
11	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

• Master	Degree	in	Business	Adminstration,	Tarleton	State	University	
Texas,	U.S.A.

• Bachelor	Degree	in	Business	Administration	(Accounting),	Thammasat	
University

การฝึกอบรม

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

• กรรมการ	บริษัท	โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : (ไม่มี)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2547	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

• พ.ศ.	2547	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	10	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.000005)

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายอัครเดช	โรจน์เมธา
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 58	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการอิสระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 12	มีนาคม	2557	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	 เป็นเวลา	5	ปี	
1	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ		University	of	Missouri,	USA

• ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่น	2	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	(Advanced	Master	of	Management,	NIDA)

การฝึกอบรม

• Director	Accreditation	Program	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย		(IOD)

• Director	Certification	Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		บริษัท	โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• พ.ศ.	2551	-	 ปัจจุบัน	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร,	 	 รองประธานกรรมการ 
บริษัท	โซลาร์ตรอน	จ�ากัด	(มหาชน)

• พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	โซลาร์ตรอน	เอ็นเนอรยี	1-5	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2551		รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	บรษัิท	โซลาร์ตรอน	จ�ากดั	(มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางปัทมา	วงษ์ถ้วยทอง
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 72	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 12	มีนาคม	2557	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	 เป็นเวลา	5	ปี	
1	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

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

• ปรญิญาตร	ีพาณชิยศาสตร์และการบัญชี	(สาขาสถติ)ิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• 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 
หลักสูตรประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	18,	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

• พ.ศ.	2547 
หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	34,	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 

• กรรมการอิสระ	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 ไอที	 ซิตี้	 จ�ากัด	
(มหาชน)

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• กรรมการ	บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด

• กรรมการ	บริษัท	อมรชีวิน	จ�ากัด	

• กรรมการ	บริษัท	แกรนด์ยูบี	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2544	 -	2545	 รองผู ้จัดการใหญ่	 กลุ ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 
ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายวิชิต	ญาณอมร
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 69	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 12	มีนาคม	2557	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	 เป็นเวลา	5	ปี	
1	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต		Louisiana	Tech	University,	USA	

• Program	for	Management	Development	(PMD	49)	Harvard	Business	
School,	Harvard	University,	USA	

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• พ.ศ.	2561	 Strategic	Board	Master	Class	SBM	4/2018

	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	BNCP	 
	 5/2018

• 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)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

• พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน	บริษัท	ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	
กรรมการอสิระ,	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

• พ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	บริษัท	ราชธานีลีสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	กรรมการอิสระ,	
กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : (ไม่มี)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2532	-	2552	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทไทยโอริกซ์	ลีสซิ่ง	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย
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อายุ : 	 50	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการ

• กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 

• 11	พฤษภาคม	2560	(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน	2562	 เป็นเวลา	1	
ปี	11	เดือน)

ประวัติการศึกษา :

• Master	of	Business	Administration,	National	University,	San	Diego,	USA

• ปริญญาตรี	นิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	Course		สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส�าหรับ	Thailand	4.0	:	 เทคโนโลยี	
ความมั่นคงปลอดภัย	 และกฎหมายส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง,	
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(ETDA)

• Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่น	248			สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• เตรียมเข้าอบรม	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่น	2019	สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เคลาด์	ครีเอชั่น	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

• พ.ศ.	2554	-	2557	รองกรรมการผู้จัดการ		 
บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด

• พ.ศ.	2551	-	2554	รองกรรมการผู้จัดการ		 
บริษัท	ไอบีเอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด

• พ.ศ.	2547	-	2551	Enterprise	Sales	Director	 
บริษัท	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางกอบกาญจนา	วีระพงษ์ประดิษฐ์	
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คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นำงปัทมำ  วงษ์ถ้วยทอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.  นำยวิชิต  ญำณอมร กรรมกำรตรวจสอบ

3.  นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย กรรมกำรตรวจสอบ

 โดยนำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน และมีนำงสำวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบส�ำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1.  นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง 6/6

2.  นำยวิชิต ญำณอมร 6/6

3.  นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย 6/6

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit) ที่
เหมำะสมและมปีระสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรว่ำจ้ำงหรอืเลกิจ้ำงบรษิทัตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง 
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์ 
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

8) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

8. ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำร 
กระท�ำดงัต่อไปน้ี ซึง่มผีลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
สมควร

1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน

3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9. ในกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเหน็ท่ีเป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวิชำชพีอืน่ใดเมือ่
เห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท

10. ในกำรปฏิบัติงำนขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเก่ียวข้อง
และจ�ำเป็น 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้ตำมที่เห็นสมควรและจ�ำเป็น

 กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะท�ำกำรคัดเลือก
กรรมกำรอสิระเพ่ือท�ำหน้ำทีก่รรมกำรตรสจสอบ และเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ 
ทัง้น้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมขีอบเขตหน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบตำมประกำศตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบตัิ
และขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีทีอ่อกตำมวำระตำมข้อบงัคบัของบรษิทั กรรมกำร
ตรวจสอบซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระนัน้อำจได้รบัเลอืกให้กลบัเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอกีได้ กรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตุอืน่ใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบเพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
แทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนเข้ำมำแทน

 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ควรมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้สอบบัญชีมำร่วมประชุม ให้ควำมเห็น หรือส่งเอกสำร ข้อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น

2. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบเป็นจ�ำนวนไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในต�ำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม

3. กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจำรณำเรื่องใด มิให้เข้ำร่วมพิจำรณำเรื่องน้ันๆ ในกำรออกเสียง 
กรรมกำรตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ เลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่กำรลงมติโดยมีเสียงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นกำรชี้ขำด

4. จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญำต
ต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ 
ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม 
ค�ำ้ประกัน กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนองเดยีวกันซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญำ
มภีำระหนีท้ีต้่องช�ำระต่ออกีฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทัหรอืตัง้แต่ย่ีสบิล้ำนบำท
ขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำร
ทีเ่ก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำวให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�ำนักงำนสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวิชำชพีใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนทีม่นียัในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรท่ีมส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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	 คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยสุวิทย์  อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

2. นำยวิชิต  ญำณอมร กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

3. นำงกอบกำญจนำ  วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรับปี 2561 เป็นดังนี้ 

ชื่อ - นามสกุล จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

1. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชัย 2/2

2. นำยวิชิต ญำณอมร 2/2

3. นำงกอบกำญจนำ  วีระพงษ์ประดิษฐ์ 2/2

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ด้ำนกำรสรรหำกรรมกำร หรือผู้บริหำรระดับสูง

1. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรบรหิำร หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูพร้อมท้ัง 
ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว

2. พิจำรณำสรรหำ และคดัเลอืกบคุคลผูม้คีณุสมบติัเหมำะสมท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย กรรมกำร
บริหำร หรือผูบ้ริหำรระดับสูง โดยใหพ้จิำรณำสรรหำบุคคลทีม่ีคณุสมบัติหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ 
อำชีพ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจำรณำแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

4. ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 ด้ำนกำรพิจำรณำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ แนวทำง และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสมให้แก่กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย 
กรรมกำรบริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูงท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเพ่ือน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี

 ทั้งนี้ วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอำจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่ำงๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

2. ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรบริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูงโดยให้พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนผลกำรด�ำเนนิงำนซึง่อำจเปรยีบเทยีบกับบรษิทั
ในธุรกิจ หรืออุตสำหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนำดขององค์กรใกล้เคียงกัน และน�ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติ
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3. พิจำรณำทบทวน ศึกษำ ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำร
ชุดย่อย กรรมกำรบริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม และ
สำมำรถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสำมำรถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 
ในตลำดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่ำงเดียวกัน 

4. รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนชี้แจงและตอบค�ำถำมเก่ียวกับกำร
ก�ำหนด และจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรบริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูงในนำม
คณะกรรมกำรบรษิทัต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ�ำปี หรอืกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ (ถ้ำม)ี

5. รำยงำนนโยบำย หลกักำร และเหตผุลของกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรบรหิำร 
หรือผู้บริหำรระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

6. ทบทวน ปรบัปรงุ และเสนอกำรแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
(ถ้ำมี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม และทันสมัยอยู่เสมอ

7. ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 กำรสรรหำกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน  ซึ่งมีกรรมกำรกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดเป็นกรรมกำรอิสระ โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งต้ังกรรมกำรและผู้บริหำรเพ่ือด�ำรง
ต�ำแหน่งและท�ำหน้ำที่กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ท้ังน้ี คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะมี
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำม    กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่ได้รับกำรอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี และครบรอบออกตำมวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนยังพ้นจำก
ต�ำแหน่งเมือ่ (1) ตำย (2) ลำออกหรอืพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนกังำนบรษิทั (3) ขำดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
หรือกฎบัตร และ (4) ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงมติให้ออก ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร
แทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำร
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งตำมก�ำหนดเวลำที่เห็นสมควร 

2. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำกรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงร้องขอให้เรียกประชุม 
คณะกรรมกำร ให้ประธำนก�ำหนดวันประชุมภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอ 

3. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

4. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน
ต�ำแหน่งขณะน้ัน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุม
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5. กรรมกำรทกุคนควรเข้ำร่วมประชมุทกุครัง้ ยกเว้นกรณมีเีหตุควำมจ�ำเป็นไม่อำจเข้ำร่วมประชมุได้ ควรแจ้งให้ประธำน
กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำ 

6.  กรรมกำรท่ำนใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ ที่เข้ำสู่กำรพิจำรณของที่ประชุมคณะกรรมกำรในครำวนั้นๆ มิให้เข้ำ
ร่วมกำรประชุมและพิจำรณำในเรื่องนั้นๆ  

 กำรลงมติของคณะกรรมกำรให้กระท�ำโดยถือคะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนได้คนละ 1 เสยีง ในกรณีทีก่ำรลงมตมิคีะแนนเสยีงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำรมสีทิธิออกเสยีงอกีได้อกี 1 เสยีง 
เพื่อเป็นเสียงชี้ขำด

7. คณะกรรมกำรสำมำรถเชิญ เรียก สั่งกำร ให้ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำงำน พนักงำนของบริษัทท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมำให้ 
ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นแก่คณะกรรมกำรได้

 คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 2 ท่ำน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยพิชิต  วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำงกอบกำญจนำ  วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมกำรบริหำร

 ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

1. บริหำร และด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัทซึ่งกำรบริหำร และด�ำเนิน
กิจกำรของบริษัทดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือแผนกำรด�ำเนินงำนที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

2. ก�ำหนดวิสยัทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัให้สอดคล้อง
และเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด�ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทที่
ได้รับอนุมัติไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. พิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ค่ำเครื่องเขียน ค่ำวัสดุส�ำนักงำน ค่ำซ่อมแซมและ
บ�ำรุงรักษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เป็นค่ำใช้จ่ำยอันเป็นปกติของบริษัทไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

5. พิจำรณำเจรจำต่อรอง และอนมุตักิำรเข้ำท�ำนิตกิรรมสญัญำ และ/หรอืกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำน 
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

6. พิจำรณำอนุมัติกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร และกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในควำมต้องกำรของตลำด (โดยได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรโดยหลักกำร) ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

7. พิจำรณำอนุมัติกำรตัดหนี้สูญออกจำกบัญชีตำมเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดไม่เกิน 5 ล้ำนบำทต่อครั้ง

8. ด�ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 ทัง้น้ี กำรมอบอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรอื
มอบอ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ 
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ) อำจมส่ีวนได้เสยี หรอือำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ 
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 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำร

 คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำร ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได ้
รบัเลอืกให้กลบัเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอกีได้ กรณีทีต่�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรว่ำงลงเพรำะเหตุอืน่ใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริหำร เพ่ือให้กรรมกำรบริหำรมีจ�ำนวนครบตำมท่ี 
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรบริหำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลือของกรรมกำรบริหำร
ซึ่งตนแทน

	 ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหำรจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นำยพิชิต  วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงกอบกำญจนำ  วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมกำรผู้จัดกำร

3. นำงสุธำริน  วงศ์ส่องจ้ำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

4. นำงสำวนันท์วรัตถ์  วณิชชำโชคชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด

5. นำงสำวอรฤดำ  ค�ำเลิศลักษณ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
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อายุ : 	 68	ปี	

ต�าแหน่ง :

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา :

• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาการจัดการทางการเมือง 
คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม

• Director	Accreditation	Program	(2556)	 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• ตั้งแต่	2554	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท	เคลาด์	ครีเอชั่น	จ�ากัด

• ตั้งแต่	2526	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท	ครีเอชั่นกรุ๊ป	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2556	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษธุรกิจโครงการ	Giga	Impact	
Initiative	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(สวทช.)

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	101,999,990	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	50.99)

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นายพิชิต	วิวัฒน์รุจิราพงศ์

ประวัติผู้บริหาร
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 50	ปี	

ต�าแหน่ง :

• กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา :

• Master	of	Business	Administration,	National	University,	San	Diego,	
USA

• ปรญิญาตร	ีนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การฝึกอบรม

• Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	Course		สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส�าหรับ	Thailand	4.0	:	เทคโนโลยี	
ความมั่นคงปลอดภัย	และกฎหมายส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง,	
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(ETDA)

• Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่น	248			สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• เตรียมเข้าอบรม	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่น	2019	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

• รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เคลาด์	ครีเอชั่น	จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบันnกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

• พ.ศ.	2554	-	2557	รองกรรมการผู้จัดการ		 
บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด

• พ.ศ.	2551	-	2554	รองกรรมการผู้จัดการ		 
บริษัท	ไอบีเอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด

• พ.ศ.	2547	-	2551	Enterprise	Sales	Director	 
บริษัท	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางกอบกาญจนา	วีระพงษ์ประดิษฐ์	
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 43	ปี	

ต�าแหน่ง :

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• พ.ศ.	2561 
Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
Refreshment	of	the	role	and	expectation	of	a	CFO	สภาวิชาชีพใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
CFO	focus	on	financial	reporting	สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์

• พ.ศ.	2560 
How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP)	สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Ethical	Leadership	Program	(ELP)	สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
Board	Reporting	(BRP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Company	Reporting	(CRP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• พ.ศ.	2559 
Chief	financial	Officer	Certification	Program	สภาวิชาชีพในพระบรม
ราชูปถัมภ์

• พ.ศ.	2558 
Strategic	CFO	in	Capital	Markets	Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : (ไม่มี)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2556	-	2557 
ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	อีวาย	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

• พ.ศ.	2539	-	2554 
ผู้จัดการ	บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางสุธาริน	วงศ์ส่องจ้า
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 46	ปี	

ต�าแหน่ง :

• ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาโท	Information	Management	and	Systems,		Monash	University,	
Australia	

• ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :  (ไม่มี)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2552-2556	 
Senior	Retail	Store	Solution	Manager	(Brand	Manager)	-	IndoChina/
Storage	&Technology	Group	บริษัท	ไอบีเอ็ม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มีนางสาวนันท์วรัตถ์	วณิชชาโชคชัย
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

อายุ : 	 30	ปี	

ต�าแหน่ง :

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา :

• ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

• พ.ศ.	2561 
ท�าความเข้าใจ	ร่าง	TFRS	9,	TAS	32,	TFRS	7,	TFRIC	16	และ	TFRIC19

• พ.ศ.	2560 
The	Digital	Accountant,	สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ ์
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม	TFRS	15	ส�าหรับธุรกิจทั่วไป, 
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์	

• พ.ศ.	2559 
TFRS	Workshop		อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	(TFRS)	ฉบับ
ปรับปรุง	,	สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์	

• พ.ศ.	2558 
IFRS	update	(In-house	training),	บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด 
IFRS	ที่จัดท�าขึ้นส�าหรับประเทศไทย,	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	ประเด็นปัญหาจากการน�า	Pack	5	มาใช้ในทางปฏิบัติ 
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :  (ไม่มี)

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

• พ.ศ.	2554	-	เมษายน	2558 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง:	ไม่มี

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

นางสาวอรฤดา	ค�าเลิศลักษณ์
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	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 บริษัทได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 
(Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบรษิทั 
และให้ใช้อตัรำดงักล่ำวตัง้แต่วันทีไ่ด้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สำมญัประจ�ำปี 2561 จนกว่ำทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะมมีตปิลีย่น
แปลงเป็นอย่ำงอื่น ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เบี้ยประชุมกรรมกำร: กรณีเข้ำร่วมประชุม

บำท/คน/ครั้ง

ต�าแหน่ง คณะกรรมการ เบี้ยประชุม

ประธำน กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรชุดอื่นๆที่อำจได้รับกำรแต่งตั้งในปี 2561

25,000 

กรรมกำรบริษัท
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรชุดอื่นๆ ที่อำจได้รับกำรแต่งตั้งในปี 2561

18,000 

ประธำน/
กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/
กรรมกำรชุดอื่นๆ ที่อำจได้รับกำรแต่งตั้งในปี 2561

ไม่มี

 2. ค่ำตอบแทนประจ�ำรำยเดือน

บำท/คน/ครั้ง

ต�าแหน่ง เงินเดือน

ประธำนกรรมกำรบริษัท 30,000

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ ประธำนกรรมกำรชุดอื่นๆ 
ที่อำจได้รับกำรแต่งตั้งในปี 2561

20,000

กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร 20,000

ประธำน/กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำร ไม่มี

 โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมกำรและค่ำตอบแทนประจ�ำรำยเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บำท
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 3. เงินบ�ำเหน็จกรรมกำร

 คณะกรรมกำรบริษัทได้รับเงินบ�ำเหน็จในอัตรำไม่เกนิร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีกำรจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นยกเว้นกรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดจ�ำนวนเงินที่เหมำะสม และให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยได้รับส�ำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : บำท

ชื่อ-นามสกุล
เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน 
รายเดือน

บ�าเหน็จ รวมกรรมการ 
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ 
สรรหา

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 100,000 - - 360,000 1,186,364 1,646,364

2. นำยพิชติ วิวัฒน์รจุริำพงศ์ - - - - - -

3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ 72,000 - - 240,000 790,909 1,102,909

4. นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง 72,000 150,000 - 300,000 790,909 1,312,909

5. นำยวิชติ ญำณอมร 72,000 108,000 36,000 240,000 790,909 1,246,909

6. นำยสวิุทย์ อรุณำนนท์ชยั 72,000 108,000 50,000 240,000 790,909 1,260,909

7. นำงกอบกำญจนำ วีระพงษ์ประดษิฐ์ - - - - - -

รวม 840,000 1,380,000 4,350,000 6,570,000

 หมายเหตุ 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

 -ไม่มี-

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนัสสำมำรถสรุปได้ดังนี้

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จ�ำนวน (คน) 5

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท) 40.85
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	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญักับกำรน�ำหลกับรรษทัภิบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั ดังน้ันบรษิทัจงึได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรของบรษิทัโดยมหีลกักำรและแนวปฏิบตัทิีส่อดคล้องกับหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทั
จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทเช่น กำร
จัดสรรเงินปันผล กำรก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ 
เป็นต้น บริษัทมีนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

• บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ ก�ำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลำ สถำนที่ ข้อบังคับ
ของบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประชมุผูถื้อหุ้น และวำระกำรประชมุ โดยมคี�ำชีแ้จ้งและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พร้อม
ด้วยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัหนังสอืมอบฉันทะตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด และรำยชือ่ของกรรมกำรอสิระ
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้เข้ำประชมุผูถื้อหุน้แทนได้ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 
นอกจำกนี ้บรษิทัจะเผยแพร่ข้อมลูส�ำคญัเก่ียวกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม

• ก่อนด�ำเนนิกำรประชมุบรษิทัจะแจ้งให้ทีป่ระชมุทรำบถงึหลกัเกณฑ์กำรออกเสยีงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสยีง
ในทีป่ระชมุ และเมือ่มกีำรให้ข้อมลูตำมระเบยีบวำระกำรประชมุแล้ว ประธำนทีป่ระชมุจะจดัสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมให้
ผูถื้อหุน้มโีอกำสแสดงควำมคดิเห็น และสอบถำมบรษิทั โดยมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรท่ีเก่ียวข้องร่วมประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
ตอบข้อซกัถำมและรบัฟังควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผูถื้อหุน้ ท้ังนี ้บรษิทัจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้สำมำรถ
ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม

• ในกรณีที่วำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทจะจัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร

• ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดท�ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งจะระบุถึง ขั้นตอนกำรลง
คะแนน ค�ำถำมค�ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระท้ังคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
รวมทั้งจะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทั้งน้ี บริษัทจะแจ้งรำยงำนสรุปผลกำรลง
มติที่เว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 09.00 น. ของวันท�ำกำร
ถดัไป และจะจดัส่งรำยงำน กำรประชมุผูถ้อืหุน้ให้แก่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ภำยใน 14 วนั และเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุ
ดังกล่ำว ในเว็ปไซต์ของบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการ
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 หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร รวมท้ังผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำติ โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้

• บริษัทจะจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมเป็นภำษำอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภำษำไทย

•  บริษัทจะด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับระเบียบวำระท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพ่ิมวำระกำร
ประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระส�ำคญัทีผู่ถื้อหุน้ต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

• บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่
เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทภำยใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด 

• บรษิทัจะส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระ โดยจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
น�ำมำคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้

• บรษิทัให้ควำมส�ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกับบรษิทัอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ แก่ผูถื้อหุน้ทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัท

• บริษัทมีนโยบำยป้องกันกรณีท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือในทำง
มิชอบ 

• บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ

 หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้ำหนี้ 
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสยีเหล่ำนีอ้ย่ำงเป็นธรรม โดยบรษิทัเชือ่ว่ำควำมสมัพันธ์อนัดกัีบผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่จะช่วยส่งเสรมิให้บรษิทัสำมำรถเตบิโต
ได้อย่ำงยั่งยืน

 ผู้ถือหุ้น

1. บรษิทัมหีน้ำท่ีส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธิของตนเอง โดยสทิธิขัน้พ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้ ได้แก่ กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมี
ส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจกำร กำรได้รบัข่ำวสำรข้อมลูอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัเช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล 
กำรก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น

2. บริษัทมีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำรเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและสอบถำมค�ำถำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวำระ
กำรประชุม เป็นต้น

3. บริษัทมีหน้ำที่งดเว้นกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่ส�ำคัญ
ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรเพิ่มวำระที่ส�ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วง
หน้ำ เป็นต้น
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 พนักงำน

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรท�ำงำนของพนักงำนซึ่งบริษัทจะวัดผลกำร
ด�ำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด

2. บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและผู้บริหำร รวมทั้ง
บริษัทได้ส่งพนักงำนและผู้บริหำรไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน

3. บริษัทมีหน้ำท่ีดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน

4. บริษัทมีหน้ำท่ีรักษำควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน โดยบริษัทจะไม่น�ำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน เช่น เงินเดือน 
ประวัติกำรรักษำพยำบำล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่บริษัท มีหน้ำท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำมข้อ
บังคับ และกฎหมำย

 ลูกค้ำ

1. บริษัทมีหน้ำท่ีสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมร่วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึดหลักกำรด�ำเนินงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต

2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ โดยบริษัทจะให้บริกำรและสินค้ำท่ีมีคุณภำพ 
มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตำมข้อก�ำหนดท่ีได้ให้ไว้กับลูกค้ำ รวมท้ังปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมีต่อลูกค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด

 คู่ค้ำและเจ้ำหนี้

1. บรษิทัค�ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม และควำมซือ่สตัย์ในกำรด�ำเนนิงำนธุรกิจ โดยบรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎหมำย 
และข้อตกลงที่ก�ำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด

2. บริษัทจะรักษำจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำ
กับคู่ค้ำ

 คู่แข่งทำงกำรค้ำ

1. บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

2. บรษิทัจะปฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำตำมหลกักฎหมำย และยึดถอืกำรหลกัปฏบิตัท่ีิดซีึง่บรษิทัจะไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของ
คูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ใส่ร้ำยโดยปรำศจำกมลูควำมจรงิ หรอืกำรกระท�ำอืน่ใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขนั

 หน่วยงำนรำชกำร

1. บริษัทมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

2. บรษิทัให้ควำมส�ำคญักับควำมโปร่งใส และควำมซือ่สัตย์สุจรติในกำรติดต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำท่ี และหน่วยงำนรฐั 
โดยบริษัทมีนโยบำยท่ีจะต่อต้ำนกำรให้สินบนกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก หรือผลประ
โยชน์ใดๆ กับบริษัท
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 สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

1. บรษิทัมนีโยบำยท่ีจะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิรวมทัง้ส่งเสรมิ
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. บริษัทมีนโยบำยที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทจะปฏิบัติตำมข้อบังคับ 
และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด 

3. นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื่องต่ำงๆ ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษิทัโดยสำมำรถส่งเรือ่งร้องเรยีนมำทำงไปรษณีย์มำยังส�ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิทัตำมท่ีอยู่บรษิทั หรอืทำงอเีมล์ 
corporatesecretary@netbay.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะ
ด�ำเนินกำรสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 

 หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้
รับข้อมูลที่มีควำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

 บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส�ำคญัต่อสำธำรณะชน เช่น วสิยัทศัน์และพันธกิจกิจ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
รำยชือ่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร งบกำรเงนิ รำยงำนฐำนะทำงกำรเงนิ ปัจจยัควำมเสีย่งและนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
รวมถึงวิธีกำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงต่ำงๆ กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริหำรระดับ
สูง ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นของผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร เป็นต้น

 นอกจำกน้ี บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นัก
วิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทั่วไป

 หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรหิำร เพ่ือก�ำกับดแูล
กิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยำวของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีห่ลำกหลำย ท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
ในเรือ่งส�ำคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกับกำรบรหิำรงำนของบรษิทั ทัง้น้ี กรรมกำรทุกคนมอีสิระในกำรแสดงควำมคดิเห็นในทีป่ระชมุ และมี
อสิระในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพ่ือก�ำกับดแูลให้กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มปีระสทิธิภำพ และ
โปร่งใส ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 7 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 
ท่ำนโดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร ทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทั้งนี้ 
กรรมกำรอสิระของบรษิทัไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรพัย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง

 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำท่ีพิจำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในเรือ่งส�ำคญัเกีย่วกับกำรด�ำเนนิงำน เช่น วสิยัทศัน์และภำรกิจ 
กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผนงำนทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะใช้วจิำรณญำณ และควำม
รอบคอบในกำรตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบริษัท
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 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

 บริษัทได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 
(Annual General Meeting (AGM)) ทกุปี กรณีท่ีกรรมกำรของบรษิทัฯ ได้รบัมอบหมำยให้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพ่ิมมำก
ขึน้ เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รบัค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมกับหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ
หมำยเพิม่มำกขึน้ด้วยซึ่งต้องพจิำรณำตำมควำมสำมำรถของบรษิัทประกอบด้วยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรได้ก�ำหนดให้
มีควำมเชื่อมโยงกับผลงำนของบริษัท และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคนเป็นประจ�ำทุกปี 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร

 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้เน้นควำมส�ำคัญเรื่องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำส และ
รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมกำรบรหิำรน�ำไปพิจำรณำและด�ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่บรษิทัฯ 
ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ส�ำคัญ 

 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทกุครัง้จะมเีลขำนกุำรคณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัท�ำวำระต่ำงๆ ของกำรประชมุและด�ำเนนิกำร
จดัส่งเอกสำรกำรประชมุให้คณะกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชมุ รวมถึงกำรบนัทกึกำรประชมุ โดยบันทกึ
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรำยคณะอนุกรรมกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริหำร ส่วนในภำพรวมนั้น บริษัทได้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทเป็นรำย
บุคคลตำมควำมเหมำะสมและมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็น
ระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 บรษิทัจะส่งบคุคลท่ีมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกับกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม
เพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิทัในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเพ่ือก�ำหนดนโยบำยที่
ส�ำคัญและควบคุมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีเหมำะสม และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยรวม นอกจำกนี้ ตัวแทนของบริษัทมีหน้ำที่ติดตำมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมอย่ำงใกล้ชิด และรำยงำนฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษัท  

	 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บรษิทัมนีโยบำยป้องกันกรณีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูถื้อในทำงมชิอบ 
ดังนี้

1. บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรป้องกันกำรน�ำข้อมลูของบรษิทัไปใช้ โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนท่ีรูข้้อมลูห้ำมน�ำข้อมลูไปเปิดเผย
ยังหน่วยงำนหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2. ผู้บริหำรของบริษัทที่ได้รับทรำบข้อมูลท่ีเป็นสำระส�ำคัญและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน โดยกำรก�ำหนดห้ำมผู้บริหำร
ท�ำกำรซื้อขำยหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลท่ีเป็นสำระส�ำคัญจะเปิด
เผยสู่สำธำรณชน 
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3. เมือ่หลกัทรพัย์ของบรษิทัเข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำร
มหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัตำมมำตรำ 59 เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยเรือ่งกำรจดัท�ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ของกรรมกำร และ
ผู้บริหำร ทั้งนี้จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนนั้นจะต้องนับรวมกำรถือของผู้บริหำร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลนุติภิำวะไม่ว่ำจะเป็นกำรถือทำงตรงหรอืทำงอ้อมซึง่เมือ่พิจำรณำถึงทีส่ดุแล้วพบว่ำทีแ่ท้จรงิ ผูบ้รหิำร คูส่มรส และ
บตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิำวะเป็นผูม้กีรรมสทิธ์ิในหลักทรพัย์น้ัน เช่น กำรถือโดยบคุคลอืน่ในลกัษณะอ�ำพรำง (Nominee) 
หรือกำรถือผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น 

4. บรษิทัได้ก�ำหนดโทษทำงวินยัส�ำหรบัผูแ้สวงหำผลประโยชน์จำกกำรน�ำข้อมลูภำยในบรษิทัไปใช้หรอืน�ำไปเปิดเผยจน
อำจท�ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือน
เป็นอักษร กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ 
กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท�ำ และควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีระบบควบคุมภำยในท่ีดีและเป็นไปตำมหลักกำรดูแลก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กล่ำวคือ  
กำรมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
10 พฤษภำคม 2561 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบรษิทัฯ ท้ัง 5 ด้ำน ได้แก่ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบรหิำรควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏบิติังำนของฝ่ำยบรหิำร 
ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยในท่ี
เพียงพอ และเหมำะสมสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	และบริษัทย่อย
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธิหลงัหกัภำษเีงนิได้นิตบิคุคล และ
หกัส�ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัสภำพคล่อง แผนกำรลงทุน 
และแผนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัตลอดจนเงือ่นไขและข้อก�ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ีบรษิทัผูกพันอยู่ ท้ังน้ี มติของคณะกรรมกำร
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป
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 รำยกำรระหว่ำงกันที่ส�ำคัญระหว่ำงบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย กับกิจกำรหรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงแนบท้ำย
หัวข้อนี้

	 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบรษิทั กับบรษิทัหรอืบคุคลท่ีมอีำจมคีวำมขัดแย้งทีส่�ำคญั คือ ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรอำคำร
ส�ำนักงำน ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวตำมท่ีจะกล่ำวต่อไปแล้ว ซึง่กรรมกำรตรวจสอบได้
ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำนี้มีรำคำและเงื่อนไขกำรท�ำรำยกำรท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท  

	 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 มำตรกำรหรือข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทได้ถูกก�ำหนดไว้เพ่ือให้รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์มีควำมโปร่งใส และเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคับของประกำศค�ำส่ัง หรอืข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุในกำรอนุมตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำวได้ในกรณีท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้บรษิทัต้องได้รบัอนุมตัจิำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ 
ควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรน้ันๆ ท้ังน้ี กำรท�ำรำยกำรท่ีเป็นข้อตกลง
ทำงกำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำทัว่ไป และกำรท�ำรำยกำรทีเ่ป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขกำรค้ำโดยทัว่ไปให้มหีลกักำรดงัน้ี

 กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป

 กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำ โดยทัว่ไปจะถูกพิจำรณำให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำอนุมตัใินหลกักำร และให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนุมติักำรท�ำธุรกรรมเหล่ำน้ีได้ หำกธุรกรรม
ดังกล่ำวมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อ
รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งน้ี บริษัทจะจัดท�ำรำยงำนสรุปกำรท�ำธุรกรรมทุกรำยกำร เพ่ือรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
ประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส

 กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป

 กำรท�ำรำยกำรทีเ่ป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขกำรค้ำ โดยทัว่ไปจะถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนน�ำเข้ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำอนุมตัต่ิอไป ท้ังน้ี ให้ปฏิบตัติำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกำศค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

รายการระหว่างกัน
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 อย่ำงก็ตำม ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ บรษิทั
จะจดัให้มบีคุคลท่ีมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ หรอืผูเ้ชีย่วชำญอสิระ หรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัย์สนิท่ีมี
ควำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมช�ำนำญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มคีวำมมัน่ใจ
ว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นช่องทำงกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่
เป็นกำรท�ำรำยกำรที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งนี้ 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับ
ควำมตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 

	 แนวโน้มและนโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บรษิทัคำดว่ำในอนำคตบรษิทัจะยังมรีำยกำรระหว่ำงกันกับบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งประเภทรำยกำรค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร
อำคำรส�ำนักงำนซึ่งเป็นรำยกำรที่ยังมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท /บุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจ�าเป็น ความสมเหตุ
สมผลและความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 

ธันวำคม 2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 

ธันวำคม 2561

บริษัท ครีเอชั่น 
กรุ๊ป จ�ำกัด  
(“ครีเอชั่นกรุ๊ป”)

มีกรรมกำรร่วมกัน 1ท่ำน 
คือ 
นำยพิชิต วิวัฒน์รุจิรำพงศ์ 

บริษัทฯ 
จ่ำยค่ำเช่ำ และ
ค่ำบริกำรอำคำร
ส�ำนักงำนให้แก่ 
ครีเอชั่นกรุ๊ป

5.24 5.03 บริษัทฯ ใช้บริกำรเช่ำส�ำนัก
งำนจำกครีเอชั่นกรุ ๊ป โดย
มีรำคำและเง่ือนไขในกำร
เช่ำเป็นไปตำมรำคำส�ำหรับ
กำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำนใน
บริเวณใกล้เคียงกัน คณะ
กรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นธุรกรรม
ตำมปกติและมีควำมสมเหตุ
สมผล

เจ้ำหนี้ 0.46 0.41
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
 ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรคิดค้นสร้ำงสรรค์และพัฒนำ Digital Business Technology Platform และe-Business 
Services Application ต่ำงๆเพ่ือให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ท่ีครบวงจร โดยกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่บรกิำร ได้แก่ 1) กลุม่บรกิำร Digital Business Services 2) กลุม่พัฒนำ Digital Transformation (Projects) 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีรำยได้ในกลุ่มบริกำร Digital Business Services เป็นรำยได้หลักในสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของรำยได้จำก
กำรให้บริกำรรวม  

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริกำร Digital Business Services ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 
356.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 52.76 ล้ำนบำทเมื่อเทียบปี 2560 คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.38 จำกกำรที่บริษัทฯสำมำรถรักษำ
ฐำนลกูค้ำเดมิและขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ รวมถึงกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยในประเภทของกำรให้บรกิำรในระหว่ำงปี ส�ำหรบัรำยได้
จำกกำรให้บรกิำรของกลุม่ Digital Transformation (Projects) รำยได้หลกัของกลุม่น้ีมำจำกกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
กับลูกค้ำ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 5.31 ล้ำนบำท ลดลง 5.94 ล้ำนบำทเมื่อเทียบปี 2560 คิดเป็นกำร
ลดลงร้อยละ 52.80 เนื่องจำกในปี 2561 ขนำดของงำนโครงกำรที่บริษัทท�ำมีขนำดที่เล็กกว่ำเมื่อเทียบกับปี 2560

 ก�ำไรสทุธิของบรษิทัฯ ส�ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวันที ่วันที ่31 ธันวำคม 2561 และวันที ่31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 148.81ล้ำนบำท 
115.80 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ก�ำไรสทุธิส�ำหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้ 33.01 ล้ำนบำทจำกปี 2560 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตร้อยละ 28.51 
เนือ่งจำกบรษิทัฯสำมำรถรกัษำอตัรำกำรเตบิโตของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรได้ในทุกส่วนธุรกิจรวมถึงสำมำรถบรหิำรจดักำรต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรและบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 บรษิทัฯ มผีลประกอบกำรท่ีสำมำรถสร้ำงก�ำไรสทุธิจำกกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บรษิทัฯ มฐีำนะทำงกำรเงินทีดี่ 
และสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง
โดยบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 0.29 เท่ำ 
และ 0.27 เท่ำตำมล�ำดับ 

 โครงสร้ำงรำยได้เเละผลกำรด�ำเนินงำน

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวม 
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มบริกำร Digital Business Services 356.30 98.53 303.54 96.43 52.76 17.38
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects) 5.31 1.47 11.25 3.57 (5.94) (52.80)
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 361.61 100.00 314.79 100.00 46.82 14.87

 ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 รำยได้หลักของบริษัทฯ มำจำกรำยได้ในส่วน
ของกลุ่มบริกำร Digital Business Services ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.43 และร้อยละ 98.53 ตำมล�ำดับ ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรของบริษัทฯ 

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 ส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2561 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรกลุม่ Digital Business Services  เท่ำกบั 356.30 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 52.76 ล้ำนบำทเมื่อเทียบปี 2560 คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.38 จำกกำรที่บริษัทสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำ
เดิม อีกทั้งสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงรำยได้จำกกำรให้บริกำรประเภทใหม่ที่เปิดให้บริกำรในระหว่ำง
ปี 2561

 รำยได้ Digital Transformation (Projects) ของบรษิทัฯ ส�ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และวันท่ี 31 ธันวำคม 
2561 เท่ำกับ 11.25 ล้ำนบำท และ 5.31 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ลดลง 5.94 ล้ำนบำทเมื่อเทียบปี 2560 คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 
52.80 โดยรำยได้อืน่ๆ เกิดจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิำรตำมค�ำร้องขอของลกูค้ำเป็นกรณีพิเศษในลกัษณะของโครงกำร (Projects) 
และส่วนมำกจะมีกำรรับรู้รำยได้หลังจำกกำรให้บริกำรในแต่ละโครงกำรเป็นแบบภำยในงวดปีบัญชี (One-time Revenue) 
ส�ำหรับปี 2560 และ 2561 รำยได้เกิดจำกกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้ำ ท้ังนี้กำรรับรู้รำยได้จำกกำรพัฒนำ
โปรแกรมนั้นเป็นไปตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ (Percentage of Completion) ซึ่งรำยได้ในปี 2561 ลดลงเนื่องจำกขนำด
ของงำนโครงกำรที่บริษัทรับท�ำมีขนำดเล็กกว่ำขนำดของงำนโครงกำรที่ท�ำในปี 2560

 โครงสร้ำงรำยจ่ำย

 งบการเงินรวม 
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนในกำรให้บริกำร 70.57 33.18 70.87 35.66 (0.30) (0.42)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร 48.10 22.62 41.68 21.00 6.42 15.40
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 94.01 44.20 86.15 43.34 7.86 9.12
รวมค่ำใช้จ่ำย 212.68  100.00 198.70  100.00 13.98 7.04

 ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 ต้นทุนกำรให้บริกำรหลักของบริษัทฯ คือ ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ ค่ำเช่ำระบบ Cloud และค่ำ License Fee ซึ่งเป็นต้นทุน 
ค่ำลิขสิทธิ์ส�ำหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯใช้งำนในกำรด�ำเนินธุรกิจกลุ่ม Digital Business Services ทั้งนี้ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น
ช�ำระให้กับเจ้ำของซอฟต์แวร์ในต่ำงประเทศที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำร 70.57 ล้ำนบำท ลดลง 0.30 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 
0.42 จำกปี 2560 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกต้นทุนค่ำเช่ำระบบ Cloud  ลดลง เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร

 ส�ำหรบัปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บรกิำรของบรษิทัฯเท่ำกับ 48.10 ล้ำนบำทซึง่เพ่ิมข้ึน 6.42 ล้ำนบำทเมือ่เทียบกับปี 2560 
คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นในแนวทำงเดียวกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ที่เติบโตขึ้น

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 94.01 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 7.86 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็น
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 9.12 ซึ่งเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนที่ต�่ำเมื่อเทียบกับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ท่ีเน่ืองจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ



บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนประจ�ำปี 2561

57

 ภำษีเงินได้

 ภำษเีงนิได้ของกลุม่บรษิทัฯ ส�ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และวันที ่31ธันวำคม 2561  เท่ำกับ 6.91 ล้ำนบำท 
และ 6.92 ล้ำนบำทตำมล�ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยภำษทีีแ่ท้จรงิ (Effective Tax Rate) เท่ำกับร้อยละ 5.63 และร้อยละ 4.45 
ของก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ตำมล�ำดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรำยได้จำกกำรให้
บรกิำรเป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้นรำยได้จำกกำรให้บรกิำรท่ีบรษิทัฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในกำรให้บรกิำร แต่ใช้ซอฟต์แวร์จำก
ต่ำงประเทศแทนโดยบรษิทัฯมกีำรช�ำระค่ำลขิสทิธ์ของซอฟต์แวร์เป็นกำรตอบแทน) จำกสทิธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ 

 ก�ำไรสุทธิ

 ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 115.80 ล้ำนบำท 
และ 148.81 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 33.01 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
28.51 จำกปี 2560 เน่ืองจำกบริษัทฯสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้ในทุกกลุ่มบริกำร รวมถึงรักษำระดับต้นทุนให้ยังคงมี
ประสิทธิภำพ และกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรและบริหำรได้อย่ำงเหมำะสม

 (ก) ฐำนะทำงกำรเงิน

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 งบการเงินรวม 
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 435.41 71.30 443.27 83.15 (7.86) (1.77)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 175.25 28.70 89.82 16.85 85.43 95.11
รวมสินทรัพย์ 610.66  100.00 533.09  100.00 77.57 14.55

 คุณภำพของสินทรัพย์

 จำกกำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์ในกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้สินทรัพย์หลักใน
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกหน้ีกำรค้ำจำกกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ท่ีให้บริกำรกับลูกค้ำซึ่ง
บันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซึ่งบันทึกในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

 สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 533.09 ล้ำนบำท และ 610.66 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ โดยสำเหตุที่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 มีสำเหตุส�ำคัญมำจำกผลสุทธิของกำรเพิ่มขึ้นของเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนระยะยำว กำรเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯที่ดีขึ้น  และลูกหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของรำยได้ อีกทั้งบริษัทฯมีกำรลงทุนในระบบเครือข่ำยในระหว่ำงปี

 เงินลงทุนชั่วครำว

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่ำเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกับ 353.06 ล้ำนบำทและ  
326.53 ล้ำนบำท ซึง่มลูค่ำเงนิลงทนุชัว่ครำวนัน้เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ ท่ีจะน�ำเงนิสดท่ีเหลือจำกกำรด�ำเนินงำนไปลงทุน
เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนท่ีในระดับทีเ่หมำะสม โดยนโยบำยกำรบรหิำรสภำพคล่องส่วนเกินของบรษิทัฯ ก�ำหนดให้บรษิทัฯสำมำรถ
น�ำเงินไปลงทุนในเงินฝำกธนำคำร กองทุนตรำสำรแห่งหนี้ภำครัฐและวิสำหกิจ ตรำสำรแห่งหนี้ รวมถึงตรำสำรแห่งทุน (ไม่เกิน
ร้อยละ 10.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่ลงทุน) 
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 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 48.85 ล้ำนบำท และ 55.72 ล้ำน
บำทตำมล�ำดับ โดยลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตำมรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น

 ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีเฉลีย่ของบรษิทัฯ ในปี 2560 และปี 2561 เท่ำกับ 49 วนั และ 52 วัน ตำมล�ำดบั โดยระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉลี่ยส�ำหรับปี 2560 จนถึงปี 2561 อยู่ในระดับปกติเนื่องจำกบริษัทฯ ให้เครคิตกำรค้ำกับลูกค้ำประมำณ 30 วันถึง 60 วัน ซึ่งที่
ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรผิดนัดช�ำระหนี้จำกลูกค้ำโดยจะสังเกตได้จำกยอดลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุเกิน 3 เดือนที่
อยู่ในระดับต�่ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยตั้งส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุเกิน 3 เดือน 6 เดือน และ 
12 เดือน ในอัตรำร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ตำมล�ำดับ

 ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 2.20 ล้ำนบำท และ 4.18 ล้ำนบำท
ตำมล�ำดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ

 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกัน

 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 10.51 
ล้ำนบำท และ 10.33 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกันเป็นเงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำซึ่ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำไปวำงไว้กับธนำคำรเพื่อค�้ำประกันกำรออกหนังสือค�้ำประกันกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ 

 สินค้ำคงเหลือ

 จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบของกำรให้บริกำรท�ำให้บริษัทฯ ไม่มีสินคำ้คงเหลือในกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำให้กับลูกค้ำโดยรำยกำรสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ คือ อุปกรณ์ Certificate Authorisation Token ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ ขำยให้กับลูกค้ำส�ำหรับกำรเข้ำรหัสในกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มียอดสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ 0.38 ล้ำนบำท และ 0.31 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ

 เงินลงทุนระยะยำวอื่น

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บรษิทัฯ มมีลูค่ำเงนิลงทุนระยะยำวอืน่เท่ำกบั 68.20 ล้ำนบำท และ 
120.76 ล้ำนบำทตำมล�ำดับซึ่งเป็นมูลค่ำเงินที่บริษัทฯน�ำเงินไปลงทุนทั้งในตรำสำรหนี้ภำครัฐและภำคเอกชน ตำมนโยบำยของ 
บริษัทฯ ที่จะน�ำเงินสดที่เหลือจำกกำรด�ำเนินงำนไปลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ในระดับที่เหมำะสม

 อุปกรณ์

 รำยกำรอุปกรณ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญำณและสื่อสำร

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์เท่ำกับ 5.47 ล้ำนบำท และ 37.46 ล้ำนบำท
ตำมล�ำดับ ในปี 2561 มูลค่ำอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 31.99 ล้ำนบำท (สุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำ) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจำกในระหว่ำงไตรมำส 3 และ 4 ของปี 2561 บริษัทฯมีกำรลงทุนเทคโนโลยี Cloud Computing ชุดใหม่ที่รวมหลำกหลำย
เทคโนโลยีเข้ำด้วยกัน เช่น AI Power Platform และอืน่ๆอกีมำก ไม่เหมอืนกับ Cloud Computing ทีไ่ด้ลงทนุไว้เมือ่ 8 ปีท่ีผ่ำนมำ 
ซึ่งกำรลงทุน Cloud Computing ตัวใหม่ในครั้งนี้ ยังมีประสิทธิภำพสูงกว่ำเดิมถึง 5 เท่ำ ในกำรรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงข้อมูลมหำศำลอย่ำง Big Data ได้  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89.81 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 
16.85 ของสินทรัพย์รวม และ 175.25 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 28.70 ของสินทรัพย์รวมตำมล�ำดับ โดยอำจกล่ำวได้ว่ำบริษัทฯ มี
สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนในสดัส่วนท่ีค่อนข้ำงน้อยเมือ่เปรยีบเทียบกับสนิทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทัฯ เนือ่งจำกลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ คือ กำรเป็นผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์ในกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบ
กำรให้บริกำร (SaaS: Software as a Service) 
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 แหล่งที่มำของเงินทุน

 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.27 เท่ำ 
และ 0.29 เท่ำตำมล�ำดบัซึง่แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงนิท่ีแขง็แกร่งของบรษิทัฯ โดยปัจจบุนับรษิทัฯ ไม่มหีนีส้นิท่ีมภีำระดอกเบ้ีย

 งบการเงินรวม 
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 118.92 85.68 97.47 85.01 21.45 22.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน 19.87 14.32 17.19 14.99 2.68 15.59
รวมหนี้สิน 138.79  100.00 114.66  100.00 24.13 21.04

 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ำกับ 114.66 ล้ำนบำท และ 138.79 ตำม
ล�ำดับซึ่งปัจจุบันหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และรำยได้รับล่วงหน้ำ

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 8.91 ล้ำนบำท และ 12.35 
ล้ำนบำทตำมล�ำดับ โดยแบ่งเป็นมูลค่ำเจ้ำหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 6.26 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ 

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 38.66 ล้ำนบำท และ 51.24 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยส่วนใหญ่ได้แก่ โบนัสพนักงำนและโบนัสกรรมกำรค้ำงจ่ำย

 รำยได้รับล่วงหน้ำ

 รำยได้รับล่วงหน้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 40.87 ล้ำนบำทและ 42.29 ล้ำนบำท 
ตำมล�ำดับ รำยได้รับล่วงหน้ำ กำรช�ำระเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำเป็นรำยปี ดังนั้น เมื่อมีจ�ำนวนลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น มูลค่ำรำยได้รับ
ล่วงหน้ำจึงปรับเพิ่มขึ้นในแนวทำงเดียวกัน 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีรำยกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 9.03 
ล้ำนบำท และ 13.04 ล้ำนบำทตำมล�ำดับซึ่งหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ส�ำคัญ คือ เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ภำครัฐค้ำงจ่ำย  ภำษีขำย 
และภำษีประเภทอื่นๆ ที่มีก�ำหนดกำรช�ำระในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี 
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 งบการเงินรวม 
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทุนที่ออกเเละช�ำระเเล้ว 200.00 42.39 200.00 47.80 - -
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 115.34 24.44 115.34 27.56 - -
ส่วนต�่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต้กำรควบคุม 
  เดียวกัน

(76.85) (16.29) (76.85) (18.37) - -

ส�ำรองตำมกฎหมำย 25.00 5.30 25.00 5.97 - -

ก�ำไรสะสม 209.21 44.34 154.62 36.95 54.59 35.31

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.83) (0.18) 0.32 0.08 (1.15) (359.38)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 471.87  100.00 418.43  100.00 53.44 12.77

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 418.43 ล้ำนบำท และ 
471.87 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึ้น 53.43 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น 
กำรสะท้อนมูลค่ำก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตำมผลประกอบกำร

 บริษัทฯ มีกำรท�ำผลก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง  และบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ โดย
บรษิทัฯ ได้มกีำรจ่ำยเงนิปันผลในปีบญัชสีิน้สดุวันที ่วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 44.60 ล้ำนบำท 
และ 95.18 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ 

 กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนำคตจะเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งก�ำหนด
ว่ำบรษิทัฯ จะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธิหลงัหักภำษเีงนิได้นิตบิคุคลของงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
และหลงัจำกกำรหกัส�ำรองตำมกฎหมำย โดยอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้ข้ึนอยู่กับสภำพคล่อง แผนกำร
ลงทุน และแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 บรษิทัฯ สร้ำงผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุ้นในระดบัทีด่อีย่ำงต่อเน่ือง โดยปี 2560 และปี 2561 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เท่ำกับ
ร้อยละ 30.40 และร้อยละ 33.43 ตำมล�ำดับ ท้ังน้ี อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวนจำกก�ำไรสุทธิหำรมูลคำ่ส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลี่ย (ค่ำเฉลี่ยระหว่ำงมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดและปลำยงวด) 

 กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง

 งบกระเเสเงินสดรวม

หน่วย : ล้ำนบำท

 งบการเงินรวม 
2561 2560

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 153.88 104.66
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (54.30) (77.04)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (95.18) (44.60)

เงินสดเเละรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4.40 (16.98)

เงินสดเเละรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 32.85 49.83

เงินสดเเละรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 37.25 32.85
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 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 
2561 เท่ำกับ 104.66 ล้ำนบำท และ 153.88 ล้ำนบำทตำมล�ำดับโดยคดิเป็นอตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท�ำก�ำไรท่ีร้อยละ 85.30 และ
ร้อยละ 98.81 ตำมล�ำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในกำรท�ำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

 บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ โดยน�ำเงนิสดส่วนเกินไปลงทุนในเงนิลงทุนชัว่ครำวซึง่ให้อตัรำผลตอบแทน
มำกกว่ำเงินฝำกกับธนำคำรพำณิชย์โดยในปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดใช้ไปกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 77.04 ล้ำนบำท  และ 54.30 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ

 ส�ำหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 77.04 ล้ำนบำทจำกกำรซือ้เงนิลงทุนชัว่ครำวจ�ำนวน 
35.70 ล้ำนบำท กำรซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่นจ�ำนวน 48.93 ล้ำนบำท กำรเพ่ิมข้ึนของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค�้ำประกัน
จ�ำนวน 2.98 ล้ำนบำท กระแสเงินสดจำกกำรซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจ�ำนวน 0.90 ล้ำนบำท และกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 
0.33 ล้ำนบำท กระแสเงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวจ�ำนวน 7.02 ล้ำนบำทและดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 4.78 ล้ำนบำท

 ส�ำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 54.3 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยกำรลดลงของเงินลงทุน
ชัว่ครำวจ�ำนวน 48.3 ล้ำนบำท กำรลดลงของเงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค�ำ้ประกนัจ�ำนวน 0.2 ล้ำนบำท ลกูหนีจ้ำกกำรขำยหลกั
ทรัพย์ค้ำงรับจ�ำนวน 4.21 ล้ำนบำท เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ค้ำงจ่ำยเพ่ิมขึ้น 4.4 ล้ำนบำท กำรซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่นจ�ำนวน 
135.8 ล้ำนบำท และเงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ์จ�ำนวน 32.3 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 0.9 ล้ำนบำท และ 
กระแสเงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวจ�ำนวน 61.5 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 4.6 ล้ำนบำท

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

 ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 44.60 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงิน 95.18 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวน

 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 4.55 เท่ำ และ 3.66 เท่ำ
ตำมล�ำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูงกว่ำ 1.00 เท่ำซึ่งแสดงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ ที่
อยู่ในระดับสูง

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

 ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 77.49 ร้อยละ และ ร้อยละ 80.48 ตำมล�ำดับซึ่งบริษัทฯ 
สำมำรถรักษำอัตรำก�ำไรข้ันต้นของบริษัทฯ ในระดับประมำณร้อยละ 75 ขึ้นไปได้อย่ำงต่อเน่ืองแสดงถึงควำมสำมำรถในกำร
ก�ำหนดรำคำกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ 

 ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรำก�ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 36.03 ร้อยละ และร้อยละ 40.39 ตำมล�ำดับ อัตรำ 
ก�ำไรสุทธิปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ และยังสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนและ 
ค่ำใช้จ่ำยให้เติบโตน้อยกว่ำกำรเติบโตของรำยได้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

 ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์เท่ำกับร้อยละ 23.11 ร้อยละ และร้อยละ 26.02 ตำมล�ำดับ 
ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลำนั้นแปรผันตำมก�ำไรสุทธิและมูลค่ำสินทรัพย์รวม 

 อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.27 เท่ำ 
และ 0.29 เท่ำตำมล�ำดบั ซ่ึงระดบัของอตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ในระดบัต�ำ่ แสดงถึงสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ
ที่แข่งแกร่ง  โดยในปี 2561 เเละปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมปีระสบกำรณ์
ด้ำนบัญชี กำรเงิน กฎหมำย วิทยำศำสตร์และกำรบริหำรองค์กร จ�ำนวน 3 ท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบรษิทั และตำมระเบยีบบรษิทั เนต็เบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัขิองคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบำยเน้นกำรปฏิบตัติำมหลกักำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและกำร มีระบบควบคุมภำยในที่ดี 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุท้ังสิน้ 6 ครัง้ โดยได้มกีำรหำรอืร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบ   ผูต้รวจสอบภำยใน 
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังนี้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2561 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
รวมถึงรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ำยบริหำร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุม
กำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้หำรือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องควำม
ถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธี
กำรบันทึกบัญชีและขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และควำมมีอิสระของผู้สอบบัญชี
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
มีควำมเชื่อถือได้และทันเวลำ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอเพ่ือเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้ 
งบกำรเงิน

2. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรสอบทำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำฝ่ำยบรหิำรได้ด�ำเนินกิจกรรม
กำรบริหำรควำมเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม และกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงมีควำมครบถ้วนเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นปัญหำหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่ำว

3. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน

 ปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ นอกเหนือจำกกำรจดัให้มกีำรสอบทำนระบบควบคมุภำยในในส่วนของกำรด�ำเนินงำนแล้ว บรษิทัได้เลง็
เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงได้จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) 
ซึ่งได้ด�ำเนินกำรสอบทำนไปเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 05 พฤศจิกำยน 2561 โดยผู้ตรวจสอบที่มีควำมสำมำรถ และมี
ควำมเป็นอิสระตำมขอบเขตที่ก�ำหนด 

 ผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่ำกำรควบคุมภำยในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ด�ำเนินกำรอยู่นั้น ในภำพรวมมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศ และสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้องส�ำหรับ ผู้ให้บริกำรท่ีไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (Non-Bank) ของ ธปท. 
รวมถึงข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกำรควบคุมภำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ส�ำหรับบริษัทมหำชนของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 อย่ำงไรก็ดี กำรควบคุมภำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนซึ่งสำมำรถพัฒนำให้
สอดคล้องและทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของ Financial Technology เช่น กำรจดัฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องเรือ่งกำรสร้ำงควำม
ตระหนกัรูด้้ำนควำมมัน่คงควำมปลอดภัยของสำระสนเทศ (Security Awareness Training) และสำมำรถน�ำไปปฏิบติัได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ, กำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันกำรโจมตีระบบเครือข่ำย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์ป้องกันกำรโจมตี
เว็บไซต์ (Web Application Firewall) มำประยุกต์ใช้งำนเพิ่มเติมให้มีประสิทธภำพมำกยิ่งขึ้น เป็นต้น

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบงำนที่ก�ำหนดไว้ กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม 
มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน 
กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพำะในเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงกันเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีกำร
ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจอย่ำงสมเหตุสมผล นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ
ควำมเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

 นอกจำกนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับและดูแลกิจกำรที่ดี (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็น
ผู้น�ำ หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแลให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว เป็นกำรเสริม
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงย่ังยืน ตรงตำมควำมมุ่ง
หวังของท้ังภำคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
ประจ�ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะกรรมกำรรำยบุคคล ท้ังน้ี บริษัทฯจะท�ำกำรเปิดเผยเกณฑ์ 
กระบวนกำร และคะแนนกำรประเมินโดยผลกำรประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป

5  กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็นชอบให้ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด 
(มหำชน) ประจ�ำปี 2562 และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและขออนุมัติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 
พิจำรณำแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี

6. กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรด�ำเนนิธุรกจิของบรษิทัให้ปฎบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและ 
ข้อผูกพันต่ำงๆ ที่ก�ำหนดไว้

 จำกกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำม
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องกำร
ท�ำหน้ำที่โดยรวม กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคมุภำยใน กำรสอบทำนกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีด ีกำรพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบญัช ีและกำรปฏิบติัตำมข้อก�ำหนด กฎระเบยีบ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังรอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอเพื่อประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงนิของบรษิทัมคีวำมถูกต้องเชือ่ถือได้สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป บรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพียงพอ มรีะบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม มกีำรปฏิบตังิำน 
ที่สอดคล้องตำมระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงปัทมำ วงษ์ถ้วยทอง)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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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


