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1. Create long-term positive impact – At Netbay, we are the agency of change and a catalyst
for transformation. We want to ensure that our actions have lasting-positive impact to our
customers, partners, employees, and everyone in the society. Do the right thing.
2. Customer-Centric – Our mission is to enable and empower all businesses. We put our
customers first, and at the core of our business. Customer success is our number one
priority so we aspire to provide them with the best products and services those meet and
exceed their needs.
3. Innovation – Innovation starts with the right mindset – a willingness to make things
better and do things differently. We strive to empower our employees and partners to act
innovatively in every aspect. As an innovative technology company, we aim to deliver
innovation to our clients.
4. Commitment to Excellence – Great just isn’t good enough. Excellence in the little things
always adds up to excellence at the bigger thing.
5. Integrity at every parts of life – Uphold the highest standard of integrity in every decision
we made. Make the right choices over and over again, especially when no one is looking.
6. Fairness for all – Be fair to your customers, partners, and teammates. We focus on building
a long-lasting trust. At Netbay, we promote an environment where we cherish open,
honest, and collaborative environment. Win together.
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี ค.ศ.2020 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ทั่วโลกประสบกบั เหตกุ ารณ์ที่ไม่คาดคิดมากอ่ น การเกิดสงครามโรค “โควิด 19” ที่คูต่ อ่ สู้
มิใช่เป็นมนุษย์ ไม่ได้ใช้อาวุธสงครามประหัตประหารกัน ท�ำให้มีคนตายทั่วโลกจ�ำนวนมหาศาล เศรษฐกิจทั่วโลกได้รบั การกระทบ
อย่างหนกั  ธุรกิจอตุ สาหกรรมต่างต้องประสบภาวะย�่ำแย่ เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง มีการ Lockdown ธุรกิจการบิน
โรงแรม ท่องเที่ยว ธุรกิจการน�ำเข้าและการส่งออกสินค้า ธุรกิจกลุ่ม Logistics-Supply Chain ฯลฯ ได้รับการกระทบทั้งสิ้น
คนตกงานทั่วโลกสูงมาก
เศรษฐกิจยุคดิจทัิ ลที่ผ่านมาส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลยี่ นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนา นวตั กรรม เทคโนโลยีของโลก
เกิดขนึ้ ตลอดเวลา, เกิดแพลตฟอร์มดจิ ทัิ ลใหม่ๆ, การเข้าถึงออนไลน์, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%, รถยนต์ไร้คนขับ, แบตเตอร์ร,ี่ โดรน,
เครอื่ งมือแพทย์ การสื่อสารผ่าน 5G, 6G, อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม, เงินดิจทัิ ล ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กระแสความรุนแรงของการป่วน
(Disrupt) ธุรกิจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หลายธุรกิจถูกซัดจนเซซวนและล้มหายไปได้เห็นกันมาแล้ว
บริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี ค.ศ.2020 ได้พิสูจน์ความเป็นธุรกิจดิจิทัล สามารถยืนหยัดและฝ่าฟันอุปสรรค
มากมายแม้เหตกุ ารณ์โควิด 19 ท�ำให้ลกู ค้าของบริษัทได้รบั ผลกระทบมาก บริษัทต้องทุ่มเทการแก้ไขปัญหาหลากหลาย รวมถึง
การช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหา ให้สามารถก้าวข้ามการถูกป่วนจากการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล
ผลประกอบการของบริษัทปี ค.ศ.2020 ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดการณ์ไว้เมื่อตอนต้นปีในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2
ของปี ค.ศ.2020 ที่ว่ารายได้ทัง้ ปีอาจถูกกระทบหนัก แต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นมาได้ การท�ำธุรกิจดจิ ทัิ ลของบริษัท สามารถปรับเปลยี่ น
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หมุนเข็มทศิ ไปสู่ทศิ ทางใหม่ๆ ท�ำให้บริษัทได้รบั ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ตลอดเวลาที่บริษัทได้เข้าสตู่ ลาดหลกั ทรัพย์
MAI เมื่อปี ค.ศ.2016 ถึง 2020 (5 ปี) แสดงให้เห็นถึงธุรกิจดิจิทัลที่มีพลังและประสิทธิภาพอันยั่งยืนได้
บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน อีกทั้ง DNA ของบริษัทที่ได้วางไว้ กล่าวคือเป็น
บริษัทเทคโนโลยีที่ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ วิจัย พัฒนา  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ 
กลางนำ 
�้ ปลายนำ ท�ำ
�้ ให้เกิดหว่ งโซ่คุณค่าที่ทุกฝ่ายยังคงมีบทบาทและความส�ำคัญในการท�ำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลให้เกิดความอัจฉริยะของแพลตฟอร์ม, การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
กับภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ (Multi Connectivity-B2B & B2G), การให้บริการซอฟต์แวร์ ( Software as
a Service - SaaS) เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย การลงทุนระบบคลาวด์เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา, การพัฒนา
บนระบบมือถือ (mobility), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เครอื ข่ายสรรพสิง่ (Internet of Things : IoT), การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (Big Data Analytics) สะท้อนการยอมรับกันว่าข้อมูลคือพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
บล็อกเชน, หุ่นยนต์, โดรนเพื่อโลจิสติกส์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือห่วงโซ่คุณค่าที่มีประโยชน์มหาศาล
บริษัทยังยึดมั่นธรรมาภิบาล การบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ  เพิ่มขีดความสามารถของทีมงาน
ทุกคนของบริษัท ให้มีองค์ความรู ส
้ ร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ช่วยกันสร้างรายได้ตอ่ หัวต่อบุคคลากรทั้งหมด 
บริษัทเคยกล่าวไว้ในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อรองรับการเกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่มาให้บริการ ซึง่ ณ วันนีเ้ ริ่มได้เห็นผลงาน
บ้างแล้ว
บริษัทยงั คงพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี การสร้างทีมงานวิจัยและพัฒนา
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การติดตามศึกษาค้นคว้า  วิจัย ความก้าวล�้ำทันสมัยของเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อ
ความยั่งยืนของธุรกิจ ถือเป็นภาระกิจที่ส�ำคัญเป็นการสร้างฐานและต่อยอดธุรกิจในปี 2021-2025 ต่อจากนีไ้ ป
เมื่อ 5 ปี (2016-2020) ที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยบริษัทมีธุรกิจ 4 เสาหลักคือ
1. e-Logistics (Cross Border),
3. e-Payment,
2. e-Business Service,
4. e-Project (Digital Transformation).
2019 Total sales amount of 412 million Baht.
(2016-2020)

Price
(THB/Transaction)

5
10
15
20
25
50

Software as a Service-SaaS
Digital Business Technology Platform
Infrastructure

Digital Trade Platform
Digital Transformation
1. e-Logistics, (Cross Border)
2. e-Business Service,
3. e-Payment,
4. e-Project

Total sales
(Million Transaction)

82.40
41.20
27.47
20.60
16.48
8.24

หมายเหตุ : อธิบายตารางได้ดังนี้: บริษัท มีรายได้ของปี 2019 เท่ากบั 412 ล้านบาท หากบริษัทคดิ ราคาค่าบริการลูกค้าทุกครัง้
ทุกรายการเท่ากันในราคารายการละ 5 บาท จะท�ำให้ธุรกรรมในปี 2562 มี Transaction
เท่ากับ 82.40 ล้านรายการ เป็นต้น

Established Year 2004 (16 Years)
The company has a total of employees. Details as follows;
Year

2016
2017
2018
2019
2020

Total Employee
(Person)

96
97
98
105
112
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ปี ค.ศ.2021-2025 (5 ปีต่อจากนี้ไป) บริษัทจะมีเพิ่มเป็น 4 เสาหลักใหม่ตามภาพ ดังนี้
บริษัทฯ ได้รวม  4 เสาหลักแรกของปี ค.ศ. 2016-2020 ให้รวมเป็นหนึ่งในเสาหลักแรก โดยถือเป็นเสาหลักเหมือน
ปี พ.ศ. 2021-2025 และได้เพิ่มเติมอีก 3 เสาหลักใหม่ตามภาพ

(2021-2025)

1

3

Digital Trade Platform
Digital Transformation
e-Logistics, (Cross Border)
e-Business Service,
e-Payment,
e-Project

2

Digital Agriculture Platform
IOT, Internet of Things
Smart Farm, Smart Plant, Smart
Agriculture, Smart Consumer

1

2

3

4

Digital Health and
Wellness Platform

4

Data Strategy,
Data Analytics,
AI, ML, BlockChain

Robotics, Logistics Drone,
Medical Equipment Platform

Software as a Service-SaaS
Digital Business Technology Platform
Infrastructure

Private & Public
Data Strategy Gateway

1. เสาหลักที่ 1 รวมเสาเดิมทัง้ 4 เสาเข้าดว้ ยกัน ให้เป็น
หนึ่งในเสาหลักใหญ่ ดังนี้ :e-Logistics, (Cross Border)
e-Business Service,
e-Payment,
e-Project (Digital Transformation)

3. เสาหลักที่ 3 Digital Agriculture Platform
(Internet of Things-IoT)
Smart Farm,
Smart Plant Factory,
Smart Agriculture,
Smart Consumer.

2. เสาหลักที่ 2 Digital Health and Wellness Platform
Robotics,
Logistics Drone
Medical Equipment
Medical Platform

4. เสาหลักที่ 4 Data Strategy Gateway (Private & Public)
Data Analytics,
Artificial intelligence - AI,
Machine Learning - ML,
BlockChain.

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นในพลงั ของคน และการพัฒนานวตั กรรม เทคโนโลยใี หม่ๆ เป็นของตนเอง
สามารถตอบสนองตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ พร้อมส่งมอบคุณค่า 
ให้แก่อุตสาหกรรมตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้ธุรกิจของบริษัท 
ในฐานะประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้มีอุปการะคุณ (ลูกค้า) ทุกท่าน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่ได้มอบความไว้วางใจ
ให้แก่บริษัทมาด้วยดีโดยตลอด บริษัทขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Prof.Dr. Pairash Thajchayapong
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Mr. Pichit Viwatrujirapong

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงาน
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
วันที่จดทะเบียนบริษัท
วันแปรสภาพเป็น บมจ.
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
0107557000101
พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)
200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
200,000,000 บาท หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
19 พฤศจิกายน 2547
22 เมษายน 2557
16 มิถุนายน 2559
719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
02-620-1800
02-612-3051
http://www.netbay.co.th
02-620-1800 #1115
02-612-3051
corporatesecretary@netbay.co.th
02-620-1800 #1110
02-612-3514
IR@netbay.co.th
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-009-9999
02-009-9991
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
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หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-264-0777
โทรสาร
02-264-0789-90
ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
บริษัทย่อย :
ชื่อบริษัท
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
เลขทะเบียนบริษัท
0105554030865
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการ จัดท�ำ และพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
50,000,000 บาท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
วันที่จดทะเบียนบริษัท
2 มีนาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) 100%
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 719 อาคารมิ้้�นท์์ทาวเวอร์์ ถนนพระรามที่่� 6
   
แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพ 10330
เบอร์โทรศัพท์
02-219-5558
โทรสาร
02-612-3513
บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา ออฟฟิิส คอมเพล็็กซ์์
เลขที่่� 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
   
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-264-0777
โทรสาร
02-264-0789-90
บริษัทร่วม :
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
วันที่จดทะเบียนบริษัท

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ำกัด
0105562201002
ให้บริการ จัดท�ำ และพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
15,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
15,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ไม่มี
2 ธันวาคม 2562
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) 60%
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
56/85 รอยัล นาวิน ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเชื้อเพลิง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์
089-221-1233
โทรสาร
บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-264-0777
โทรสาร
02-264-0789-90
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โครงสร้าง
และการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) (“เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
โดยเน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารของบริษัท ซอฟท์แวร์ลงิ้ ค์ จ�ำกัด (“ซอฟท์แวร์ลงิ้ ค์”) ซึง่ เป็น
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกยี่ วกบั ธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“INET”)
ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดา้ นการคิดคน้ สร้างสรรค์
และพัฒนา Digital Business Technology Platform และ e-Business Services Application ต่างๆ เพื่อให้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Business Services) ที่ครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และระหว่าง
ภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) ด้วยการให้บริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการได้แก่ 
1) กลุ่ม Digital Business Services
2) กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อตั้งเน็ตเบย์เมื่อปี 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเพียง 10 ล้านบาท บริษัทก็ได้มีการเพิ่มทุน
มาโดยตลอดด้วยการน�ำเงินปันผลที่เกิดจากก�ำไรสุทธิทัง้ สิน้ มาเพิ่มทุนถึง 160 ล้านบาท (ช�ำระเต็ม) และ ณ วันที่ 22 เมษายน 2557
บริษัทได้มีการเตรียมการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท
โดยการเพิ่มทุนจ�ำนวน 40 ล้านบาทเพื่อน�ำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ท�ำให้
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทและเป็นทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็ม 200 ล้านบาทแล้ว
นอกจากนี้บริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด (“เคลาด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่ม e-Business Services โดยเคลาด์ ครเี อชั่น
ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  (CDD Gateway) ระบบการให้บริการ
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้าของระบบ Private
Cloud Computing
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูค้ ดค
ิ น้  สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการท�ำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์นนั้ แก่ผูใ้ ช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software
as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ  (B2B) และระหว่าง
ภาคเอกชนและประชาชนหรือผูบ้ ริโภค (B2C) โดยผูป้ ระกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Pay Per Transaction) หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทน�ำเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS
(Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตงั้ แตร่ ะบบศูนย์ประมวลผล (Data Center) ระบบ
ศูนย์ประมวลผลส�ำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบตั กิ ารที่ใช้รองรบั ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึน้ ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครอื ข่าย และการป้องกนั ความปลอดภัย
ของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
งบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลา  เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และ
บ�ำรุงรักษา
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บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลายๆ อุตสาหกรรม  โดยเริ่มจากกลุ่ม  e-Logistics Community ก่อน
ที่ส�ำคัญที่ช่วยให้ระบบการท�ำงานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการใช้งาน
ทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics
ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
เนื่ องจากระบบธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที่บริษัทพัฒนาและน�ำเสนอให้แ ก่ลูกค้าเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับลูก ค้ า
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายจึงท�ำให้บริษัทมีรายได้เป็นประจ�ำจากการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of
Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆ
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business Services) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่ม Digital Business Services
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
		

กลุ่ม Digital Business Services
บริษัทเป็นผูใ้ ห้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครฐั (B2G) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ Digital Business Services ของบริษัทจะให้บริการแก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเริ่มจากกลุ่ม  e-Logistics Community ในลักษณะให้เลือกใช้บริการหลักระหว่างการให้บริการ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริการหลักของ e-Logistics Community คือ ผู้ให้บริการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้า 
กลุ่มชิปปิ้งคอมพานี กลุ่ม Freight Forwarder กลุ่มสายเรือ กลุ่มขนส่งทางอากาศ และอื่นๆ ตลอดจนสามารถใช้บริการ
e-Payment บน Platform เดียวกัน โดยจะมีการช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นการ
ให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า  นอกจากนี้ บริษัทให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออก
แบบไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผูใ้ ช้บริการหลกั คือผูป้ ระกอบการที่เป็นสายการบิน Terminal Operator สายเรือ ตัวแทน
สายเรอื และผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางบกที่มีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีสินค้าคงเหลือกับกรมศุลกากรอีกด้วย รวมถึงการเป็น
ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส�ำหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ NSW ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยงั ได้ให้บริการกบั สถาบนั การเงิน ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) บริษัท ไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยให้บริการเป็นผู้รับส่งข้อมูลการรายงานธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์
และบริการรบั ส่งข้อมูลการรายงานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้แก่สถาบนั การเงิน และเอกชนรวมถึงธุรกิจ
ที่มีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและประกาศของส�ำนกั งานคณะกรรมการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนกั งาน ปปง.)
ในการน�ำส่งรายงานต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส�ำนักงาน ปปง. รวมถึงกระบวนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้า
ผู้ท�ำธุรกรรม  นอกจากการเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมให้กับส�ำนักงาน ปปง. แล้วยังเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลธุรกรรม
การออกหนังสือค�้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและกรมบัญชีกลาง (e-GP Portal service)
		

กลุ่ม Digital Transformation (Projects) และอื่นๆ
จากการที่บริษัทได้น�ำเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลกู ค้าต่างๆจากบริการหลัก 2 ประเภทข้างต้น
บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากผลงานให้บริการรวมถึงความรูแ้ ละประสบการณ์ของทีมงาน บริษัทจงึ ได้รบั การร้องขอจากลูกค้า
หรอื หนว่ ยงานที่เกยี่ วข้องเพื่อท�ำการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แกล่ กู ค้าหรอื หนว่ ยงานนนั้ ๆ ในรูปแบบของโครงการ
เฉพาะ (Projects) บริษัทจงึ มีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านนั้ เฉพาะในช่วงรบั งานพัฒนาโครงการเหล่านนั้ ตามสัญญา
ที่ก�ำหนดเป็นเฉพาะงานซึ่งแตกต่างจากการให้บริการในกลุ่มอื่นซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
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นโยบายและเป้าหมายในการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผูน้ �ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน e-Business ครบวงจรที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และความใส่ใจ โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจอนั สูงสุดของลูกค้า และเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการด้านโลจิสติกส์ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจดว้ ยความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2559
- วันที่ 6 มิถุนายน 2559 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
- วันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2559 เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 40,000,000 หุน้ ราคาเสนอขาย 4.00 บาท : หนุ้
- วันที่ 13 มิถุนายน 2559 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- วันที่  15 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งรับหุ้นสามัญของบริษัท
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- วันที่ 16 มิถุนายน 2559 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก
ในกลุ่มเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “NETBAY”
ในด้านธุรกิจ  บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการส�ำคัญๆ ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์
และการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ ดังนี้
- โครงการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับระบบรับรอง
เอกสารถิ่นก�ำเนิดสินค้า  (Certificate of Origin) และรับรองเอกสารเพื่อการค้า  การส่งออกอื่นๆ รวมทั้ง
ระบบออกใบมาตรฐานสินค้า 
- โครงการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส�ำหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ
NSW ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง)
- โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการท�ำธุรกรรมออกหนังสือค�้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมบัญชีกลาง
ผ่านระบบ e-GP Portal Service เพื่อภาคธุรกิจ
- เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหนึ่งในโครงการ Bright & Shine ของบริษัท SCG Logistics Management (SCGL)
ซึง่ เป็นบริษัทในเครือปูซเี มนต์ไทยในการปรับเปลี่ยนระบบ Logistics ของ SCGL ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบครบวงจรเพื่อการบริการส�ำหรับภายในและภายนอกบริษัท
ปี พ.ศ. 2560
		 - เดือนมกราคม เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญาเพิ่มเติมกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics
Management - SCGL) ในโครงการการยื่นบัญชีสินค้าทางบกแบบอิเล็คทรอนิคส์ (Car Manifest) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการจัดท�ำและยนื่ บญ
ั ชีสินค้าทางบก ณ ด่านหรอื พรมแดนระหว่างประเทศ
โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนาระบบการยื่นบัญชีสินค้าทางบกแบบอิเล็คทรอนิคส์ ท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
การส่งข้อมูลใบขน (e-Declaration) รวมทั้งให้บริการเกตเวย์ที่ SCGL ใช้ส่งและรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก
กับกรมศุลกากรไทยแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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- เดือนกุมภาพันธ์ เน็ตเบย์ได้ท�ำการเปิดใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบส�ำหรับโครงการ Bright and Shine กับ
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management - SCGL) ซึง่ เป็นบริษัทในเครอื
ของปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG) โดยโครงการนเี้ ป็นโครงการใหญ่ของ SCGL ในการปรบั เปลี่ยน
ระบบ logistics ภายในของบริษัทในเครือ SCG ทั้งหมด โดยเริ่มตัง้ แต่ระบบงานขาย จนถึงการขนส่งสินค้า
ไปถึงมือลูกค้า รวมทั้งการส่งข้อมูลใบขน (e-Declaration) ไปยังกรมศุลกากรไทยเพื่อแสดงหลักฐานส�ำแดง
สินค้า  ตลอดจนเสียภาษีสินค้าที่น�ำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย
แบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบการส่งข้อมูลใบขนเข้ากับ
ระบบหลักของ SCG รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ที่ SCGL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกากรไทย
		 - เดือนมีนาคม เน็ตเบย์ได้ท�ำการพัฒนาระบบ e-Storage Charge รว่ มกบั บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อให้บริการการช�ำระค่าคลังสินค้าแบบอิเล็คทรอนิคส์ แก่ลูกค้าที่น�ำเข้าสินค้าผ่านคลังสินค้าของ
การบินไทย
			- เดือนสิงหาคม เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญากับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊ก ซ์เพรส  (ประเทศไทย) จ�ำกัด  (DHL)
ในโครงการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ Cloud Drive Service กบั ระบบ Logistics หลกั ของ DHL เพื่อท�ำให้
ลูกค้า  และคู่ค้าของ DHL สามารถเข้ามาดู ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในการน�ำเข้าและส่งออก
ย้อนหลงั ได้ พร้อมกนั นยี้ งั สามารถตรวจสอบและพิมพข์ อ้ มูลใบขนได้แบบ Real Time ซึง่ สามารถใช้งานได้
แบบทุกที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
			- เดือนตุลาคม เน็ตเบย์ได้มีการพัฒนาระบบ e-Express ให้กับ บริษัท ลาซาด้า เอ๊กซ์เพรส จ�ำกัด (Lazada)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลาซาด้ากรุ๊ป ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยระบบดังกล่าว
เป็นระบบการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วน (e-Express) และสินค้าประเภท e-Commerce เป็นระบบน�ำส่ง
ข้อมูลสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้า  ให้บริการทั้งในด้าน
การน�ำส่งข้อมูล ยกเลิกข้อมูล และสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก Lazada ไปยังกรมศุลกากรเพื่อรายงาน
บัญชีสินค้าในการน�ำเข้าและส่งออกในครงั้ เดียว จากการน�ำเข้าขอ้ มูลเพียงไฟล์เดียว รวมถึงรบั รองการเชื่อมตอ่
ข้อมูลไปยังระบบน�ำส่งใบขนสินค้า เพื่อให้การท�ำงานง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
			- เดือนพฤศจิกายน เน็ตเบย์ได้มีการพัฒนาระบบถ่ายล�ำ/ผ่านแดน แบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Transit/
e-Transshipment) ที่ประกาศใช้โดยกรมศุลกากรให้แก่ผู้ให้บริการคลังสินค้า  ณ ท่าอากาศยาน
ทั่วประเทศไทยและผูป้ ระกอบการทางด้านถ่ายล�ำ/ผ่านแดน ซึง่ การถ่ายล�ำ (e-Transshipment) จะเป็นการ
ปฏิบตั พิ ธีิ การศุลกากรเพื่อล�ำเลียงถ่ายของจากยานพาหนะหนึง่  ที่ขนส่งของเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึง่
ที่ขนส่งของออกไปภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกันภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน/ถ่ายล�ำ
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขนสินค้าถ่ายล�ำ/ผ่านแดน, ใบเคลอื่ นย้ายสินค้าถ่ายล�ำ/ผ่านแดน, ใบขนขาเข้า
พิเศษส�ำหรับตู้สินค้า, ใบค�ำร้องขอลากตู้สินค้าภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร และการผ่านแดน
(e-Transit) เป็นการปฏิบตั พิ ธีิ การศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหนึง่ ที่ขนส่ง
เข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึง่ ที่ขนส่งออกไปภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิน้ สุด
ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร
			 - เดือนธันวาคม เน็ตเบย์ได้ท�ำการพัฒนาระบบการรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศยาน (Air Manifest)
ที่ประกาศใช้โดยกรมศุลกากร ให้แก่ผูใ้ ห้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง คือ บริษัท เอเชีย กราวด์
เซอร์วิส จ�ำกัด (AGS) และ บริษัท  เทคโนโลยี เอเชียแปซิฟิค จ�ำกัด (TAP) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบ
การรายงานบัญชีรายชื่อสินค้าทางอากาศล่วงหน้าให้กับกรมศุลกากรแบบอิเล็คทรอนิคส์
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ปี พ.ศ. 2561
		 - เดือนมกราคม เน็ตเบย์ได้จัดงานเปิดตัวระบบ TG e-Storage Charge อย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัท 
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เพื่อให้บริการรับช�ำระค่าคลังสินค้า
แบบอิเล็กทรอนิคส์ แก่ลกู ค้าที่น�ำเข้าสนิ ค้า ผ่านคลังสินค้าของการบินไทย เน็ตเบย์ได้ท�ำการ go-live ระบบ
ข้อมูลค�ำร้องสรุปการขายส�ำหรับร้านค้าปลอดอากร (Inland Declaration Message) และรายงาน
การเคลื่อนไหวการใช้ไปของใบขนสินค้าขาเข้า  (Movement of Goods Report Message) ร่วมกับ
กรมศลุ กากรและผูป้ ระกอบการร้านค้าปลอดอากร เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสามารถส่งสรปุ รายงานการขายสินค้า
ปลอดอากรและรายงานการเคลอื่ นไหวการใช้ไปของใบขนสินค้าขาเข้า ให้แกก่ รมศลุ กากร ผ่านเกตเวย์ของ
เน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทยได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย
		 - เดือนมีนาคม เน็ตเบย์ได้ท�ำการ go-live ระบบข้อมูลรายงานยานพาหนะขาออกทางเรือ (Sea Manifest
Export) รว่ มกบั กรมศลุ กากรและผูป้ ระกอบการ เพื่อช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถส่งรายงานยานพาหนะ
ขาออกทางเรือให้แก่กรมศุลกากร ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎระเบียบของ
กรมศลุ กากรไทยได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย นอกจากนเี้ น็ตเบย์ยงั ได้รบั การคัดเลอื กจากบริษัท ออโต้ลอจิค จ�ำกัด 
(Autologic Co., Ltd - Autologic) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ JWD Group ให้ติดตั้งระบบรายงานยืนยัน
การโอนย้ายสินค้าเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี (Confirmation of Goods Report Message)
และท�ำการส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากรไทย ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎระเบียบ
ของกรมศุลกากรไทยได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย
			 - เดือนเมษายน
• เน็็ตเบย์์ได้้รัับการคััดเลืือกจากบริิษััท เอสซีีจีี อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล คอร์์ปอเรชั่่น�  จำำ�กััด (SCG International
Corporation Co., Ltd. - SCGI) ซึง่ เป็นบริษัทในเครอื ของปูนซเี มนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG)
ให้พัฒนาระบบ e-Customs System Interface with Back-end System โดยโครงการนีเ้ ป็นโครงการใหญ่
ของ SCGI และเป็นโครงการตอ่ เนอื่ งมาจากโครงการ Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัท เอสซีจี ลอจิสติกส์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Finance ของ SCGT
อันจะส่งผลให้แผนกการเงินของ SCGT สามารถได้รับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และน�ำต่อไป
ด�ำเนินงานต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญาการส่่งข้้อมููลผ่่านเกตเวย์์ กัับบริิษััท โอเชี่่ย� น เน็็ตเวิิร์ค 
์ เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
(Ocean Network Express (Thailand) Ltd. - ONE) เพื่อให้ ONE สามารถส่งข้อมูลรายงานยานพาหนะ
เข้า-ออกทางเรือ (Sea Manifest) และข้อมูลเกี่ยวกับถ่ายล�ำ/ผ่านแดน (e-Transit/Transshipment)
ไปยังกรมศุลกากรไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย
		 - เดือนมิถุนายน เน็ตเบย์ได้ท�ำการ go-live ระบบ Application Programming Interface (API) and
Time Stamp Application for Import e-Express System กับ บริษัท  ลาซาด้า  เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด 
(LEL) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของลาซาด้ากรปุ๊ ห้างสรรพสินค้าชอ้ ปปิง้ ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยระบบดังกล่าว
เป็นการเชื่อมต่อกับ Back-end System ของ LEL และท�ำการส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วน (e-Express)
ไปยังกรมศุลกากรไทย เพื่อแสดงหลักฐาน ส�ำแดงสินค้า ตลอดจนเสียภาษีสินค้าที่น�ำเข้ามายังประเทศไทย
ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย รวมถึงการตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลาในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System ของ LEL แบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนาการ
เชื่อมต่อระหว่างระบบการส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วนเข้ากับระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการ
เกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกากรไทย

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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- เดือนกรกฎาคม เน็ตเบย์ได้ท�ำการ go-live ระบบ e-Transit/Transshipment Interface with Back-end
system กับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อ
ข้อมูลกบั Back-end System ของ DHL เพื่อให้ DHL สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับถ่ายล�ำ/ผ่านแดน (e-Transit/
Transshipment) ไปยังกรมศุลกากรไทย ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอตั โนมัติอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
โดยสามารถลดความเสี่ยงจากการป้อนข้อมูลผิดพลาดของมนุษย์
- เดือนสิงหาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้รัับการคััดเลืือกจากบริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน) ให้้ทำำ�การพััฒนาระบบใบตราส่่งสิินค้้า
ทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Air Waybill (e-AWB) เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า
สามารถใส่ข้อมูล Air Waybill ผ่านระบบดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง และส่งข้อมูลไปยงั ระบบของการบินไทย
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• เน็็ตเบย์์ได้้ทำำ�การ go-live ระบบรายงานยืืนยัันการโอนย้้ายสิินค้้าเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีี 
(Confirmation of Goods Report Message) กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(WHA Corporation PCL - WHA) เพื่อให้ WHA สามารถส่งข้อมูล ไปยังกรมศุลกากรไทย ผ่านเกตเวย์
ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- เดือนพฤศจิกายน เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สัญญากับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL)
ในโครงการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ Cloud Drive for Export Declaration กบั ระบบ Logistics หลกั ของ
DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้า และคู่ค้าของ DHL สามารถเข้ามาดู และตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในการส่งออก
ด้วยตนเองได้ พร้อมกนั นยี้ งั สามารถตรวจสอบและพิมพข์ อ้ มูลใบขนได้แบบ Real Time ซึง่ สามารถใช้งานได้
แบบทุกที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
- เดือนธันวาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญากัับ บริิษััท ดีีเอชแอล เอ๊๊กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด (DHL) ในโครงการพััฒนา
และเชื่อมต่อระบบ Draft on Cloud for Import Declaration กับระบบ Logistics หลักของ DHL
เพื่อท�ำให้ลกู ค้า และคู่คาข
้ อง DHL สามารถเข้ามาท�ำการตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน ข้อมูลร่างใบขนสินค้า 
(Draft Version) ในระบบได้ด้วยตนเอง ก่อนที่ DHL จะท�ำการส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร พร้อมกันนี้
ยังสามารถตรวจสอบและพิมพร์ ่างข้อมูลใบขน (Draft Version) ได้แบบ Real Time ซึง่ สามารถใช้งานได้
แบบทุกที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
• เน็็ตเบย์์ได้้รัับการคััดเลืือกจากคาร์์กิิลล์์ ประเทศไทย (Cargill Thailand) ให้้พััฒนาระบบ Import
Declaration Data Interface เพื่อท�ำการเชื่อมต่อกับ Back-end System ของ Cargill และท�ำการ
ส่งข้อมูลใบขน (e-Declaration) ไปยังกรมศุลกากรไทย เพื่อแสดงหลักฐานส�ำแดงสินค้า ตลอดจนเสียภาษี
สินค้าที่น�ำเข้ามายงั ประเทศไทย ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย รวมถึงการตอบกลับข้อมูลแบบ
ระบวุ นั และเวลาในการปฏิบตั งิ านตามขั้นตอนกลบั ไปยงั Back-end System ของ Cargill แบบอตั โนมัติ
ทั้งระบบ
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญาการส่่งข้้อมููลผ่่านเกตเวย์์ กัับ บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กััด (Red Bull
Distillery (1988) Co., Ltd -Red Bull) เพื่อให้ Red Bull สามารถส่งข้อมูลรายงานยนื ยนั การโอนย้ายสินค้า
เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี (Confirmation of Goods Report Message) ไปยังกรมศุลกากรไทย
ผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

ปี พ.ศ. 2562
		 - เดือนมกราคม เน็ตเบย์ได้ให้บริการ Cloud Drive Service for Normal Declaration and e-Express
กับบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ซึง่ ในโครงการพัฒนาและเชื่อมตอ่ ระบบ Cloud
Drive for Normal Declaration and e-Express กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลกู ค้าและ
คู่ค้าของ DHL สามารถเข้ามาดู และตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและใบขนสินค้าแบบเร่งด่วน
ด้วยตนเองได้ พร้อมกนั นยี้ งั สามารถตรวจสอบและพิมพข์ อ้ มูลใบขนดังกล่าวได้แบบ Real Time ซึง่ สามารถ
ใช้งานได้แบบทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
		 - เดือนพฤษภาคม เน็ตเบย์ได้ให้บริการ ระบบ Transit to Air กับ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(DHL) เป็นระบบการส่งข้อมูลอัตโนมัติ Air Manifest จาก DHL ไปยัง Terminal Operator (TMO) และ
TMO สามารถน�ำข้อมูลสิ่งตรงไปยังกรมศุลกากรได้แบบอิเล็คทรอนิกส์ แบบ Real time
		 - เดือนกรกฎาคม เน็ตเบย์ได้เปิดให้บริการระบบใบตราส่งสินค้าทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) ให้แก่
บริษัท การบินไทยจ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผปู้ ระกอบการส่งออกสินค้าสามารถใส่ข้อมูล Air Waybill ผ่านระบบ
ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และส่งข้อมูลไปยังระบบของการบินไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้รับ
การตอบกลับสถานการณ์ส่งข้อมูล พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสาร Air Waybill ได้
		 - เดือนสิงหาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้ให้้บริิการระบบ Draft on Cloud กัับบริิษััท ดีีเอชแอล เอ๊๊กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
(DHL) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเชื่อมต่อระหว่างระบบ ShippingNet, Draft on Cloud กับระบบ
Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้า  และคู่ค้าของ DHL สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลใบ
ขนสินค้าขาเข้าดว้ ยตนเอง รวมถึงท�ำการยืนยันข้อมูลกลับไปยัง DHL ก่อนที่ DHL จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้
กรมศุลกากรไทยเป็นล�ำดับถัดไป รวมถึงสามารถตรวจสอบและพิมพข์ อ้ มูลใบขนดังกล่าวได้แบบ Real
Time และสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
• เน็็ตเบย์์ได้้เปิิดให้้บริิการระบบการรัับส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาเข้้า  (Import Declaration), ขาออก
(Export Declaration) และ License Per Invoice (LPI) และ LPI แบบอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัท
สยามนิสทรานส์ จ�ำกัด (Siam Nistrans Co., Ltd.) เพื่อให้ Siam Nistrans สามารถส่งข้อมูลและ
ท�ำพิธีการทางศุลกากรให้แก่ลกู ค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย
ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices) นอกจากนี้เน็ตเบย์
ยังได้ท�ำระบบเชื่อมต่อกับระบบหลงั บ้านของฮอนด้ากรปุ๊ เพื่อให้ Siam Nistrans สามารถส่งการตอบกลับ
ข้อมูลสถานะของกรมศุลกากรไทยไปยังระบบหลังบ้านของฮอนด้ากรุ๊ปได้แบบอัตโนมัติ
		 - เดือนกันยายน
• เน็็ตเบย์์ได้้ขยายบริิการให้้รองรัับอััตราการเติิบโตอย่่างมากของ บริิษััท ลาซาด้้า เอ็็กซ์์เพรส จำำ�กััด (LEL)
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของลาซาด้ากรุป๊ ห้างสรรพสินค้าชอ้ ปปิง้ ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉยี งใต้
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนเี ซยี  มาเลเซยี ฟิลปิ ปินส์ สงิ คโปร์ ไทย และเวยี ดนาม และท�ำการส่งข้อมูล
ใบขนแบบเรง่ ด่วน (e-Express) ไปยงั กรมศลุ กากรไทยเพื่อแสดงหลกั ฐานส�ำแดงสินค้าตลอดจนเสียภาษี
สินค้าที่น�ำเข้ามายังประเทศไทย ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย รวมถึงการการตอบกลับข้อมูล
แบบระบวุ นั และเวลาในการปฏิบตั งิ านตามขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System ของ LEL แบบอัตโนมัติ
ทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบการส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วนเข้ากับ
ระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผูใ้ ห้บริการเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรบั ข้อมูลกบั กรมศลุ กากรไทย เพื่อให้
ระบบสามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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• เน็็ตเบย์์ได้้ให้้บริิการระบบ e-Customs System Interface with Back-end System ให้้แก่่ บริิษััท เอสซีีจีี 
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SCG International Corporation Co., Ltd.-SCGI) ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ของ
SCGI และเป็นโครงการตอ่ เนอื่ งมาจากโครงการ Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี ลอจิสติกส์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมตอ่ กบั ระบบ Finance ของ SCGI
อันจะส่งผลให้แผนกการเงินของ SCGT สามารถได้รบั ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และน�ำต่อไปด�ำเนินงาน
ต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
		 - เดือนธันวาคม เน็ตเบย์ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ำกัด (TCT) ซึ่งเป็น
ท่าเรอื เอกชน ให้ท�ำการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบก�ำกบั การขนย้ายสินค้า (Goods Transition) ระหว่าง
ผู้ประกอบการท่าเรือ TCT และกรมศุลกากรเพื่อให้ TCT สามารถรับข้อมูลรายละเอียดสินค้าขาออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากผูป้ ระกอบการ ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทยรวมถึงท�ำการตอบกลบั
ข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ไปยังผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน
ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
			 - เดือนกุมภาพันธ์ เน็ตเบย์ และบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลส�ำหรับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ISO/IEC 27001:2013
ยกระดับความมั่นใจระบบ Cloud Computing และความปลอดภัยในระบบ CDD Gateway และระบบ
ETR Gateway (3D Cone-Beam Computed Tomography) จากบริษัท  BSI Group ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้น�ำด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในยุคดิจติ อล และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายช่องทาง
(Innovative Digital Business Technology Platform & Omni Channel Connectivity Gateway) เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ และมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในการบริหารความมั่นคงความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมั่นใจ
		 - เดือนมีนาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นผู้้�ให้้บริิการนำำ�ส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของกรมสรรพากร หรืือ Service
Provider เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ InvoiceChain ซึง่ ป็นระบบแบบ Cloud-base บนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ผ่านการรบั รองระบบ ISO27001, ISO27701 และผ่านการตรวจสอบจาก ETDA ในส่วนของการน�ำส่ง
ข้อมูลอิเล้กทรอนิสก์ InvoiceChain ให้บริการในลักษณะ Software-as-a-Service คิดค่าบริการ
เป็นรายเดือน สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือ ERP ของผู้ประกอบการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที 
นอกจากนี้ InvoiceChain ครอบคลุมกระบวนการจัดท�ำ e-tax invoice ทั้งกระบวนการ ตัง้ แต่การจัดท�ำ
ข้อมูลตามมาตรฐานที่ก�ำหนด  การน�ำส่งข้อมูลให้กับผู้ซื้อสินค้า  และจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการและข้อบังคับทั้งหมดของกรมสรรพากร
• เน็็ตเบย์์ ได้้รัับการรัับรองระบบสารสนเทศของผู้้�ให้้บริิการนำำ�ส่่งข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามมาตรฐานฯ
ว่าด้วยการรกั ษาความมั่นคง ปลอดภยั สารสนเทศ ส�ำหรบั ผูใ้ ห้บริการจัดท�ำ ส่งมอบ และเก็บรกั ษาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562) ซึ่งมาตรฐานนี้ ครอบคลุมในเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของผู้ให้บริการ Service Provider ของกรมสรรพากรรวมถึง ความรับผิดชอบในการดูแล
ความปลอดภยั ของข้อมูลการน�ำส่งใบก�ำกบั ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรบั อิเล็กทรอนิกส์ของผูใ้ ช้บริการ
โดยเน็ตเบย์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูใ้ ห้บริการ Service Provider ของกรมสรรพากรอย่างเป็นทางการ
สามารถให้บริการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

		

		

		

โดย Service Provider ที่เน็ตเบย์ให้บริการ เป็น 1 ใน 3 ช่องทางการน�ำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
นอกเหนือจากช่องทาง Web Upload ที่ผู้ประกอบการต้องจัดท�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอัปโหลด
ส่งกรมสรรพากรเอง หรือ Host-to-Host ที่ผูป้ ระกอบการต้องใช้งบประมาณการลงทุนที่สูง แต่ช่องทาง
Service Provider นั้น เน็ตเบย์รับหน้าที่น�ำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt ของ
กรมสรรพากรโดยตรง และมีกระบวนการตรวจสอบ ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�ำส่ง พร้อมแจ้งผล
การน�ำส่งทันทีเมื่อข้อมูลเข้าสรู่ ะบบเรียบร้อยแล้ว ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt จึงช่วยผูป้ ระกอบการ
ลดระยะเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้น
- เดือนเมษายน เน็ตเบย์ได้เปิดให้บริการระบบการรับส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import Declaration),
ขาออก (Export Declaration), License Per Invoice (LPI), ถ่ายล�ำ/ผ่านแดน (Transit/Transshipment)
แบบอิเล็คทรอนิกส์กบั บริษัทนิปปอน เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.)
เพื่อให้ Nippon Express สามารถส่งข้อมูลและท�ำพิธีการทางศลุ กากรให้แกล่ กู ค้าของตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime and
any devices)
- เดือนพฤษภาคม
• เน็็ตเบย์์ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.), เครืือข่่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหง่ ประเทศไทย (UHostNet), และกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนา และ
เปิดให้บริการระบบ “Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19” เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการรับบริจาค  และ Matching ความต้องการของผู้รับบริจาค คือ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
และผูบ้ ริจาค อาทิ ประชาชนทั่วไป, มูลนิธ,ิ หรือองค์กรนิตบิ ุคคล ในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
• เน็็ตเบย์์และบริิษััทในเครืือ ได้้ร่่วมบริิจาคหุ่น่� ยนต์์อััจฉริิยะเพื่่อ� การแพทย์์ ยี่ห้่� อ้ HAPYbot (New Model
V.2020) ให้โรงพยาบาล จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูล, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาล
ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น, และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โดยมีวตั ถปุ ระสงค์ในการช่วยเหลอื การท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และลดความเสี่ยงในการสัมผัส
และติดเชื้อ อาทิ ช่วยให้แพทย์และผูป้ ว่ ยสามารถสื่อสารผ่านหนุ่ ยนต์ ช่วยน�ำทางเคลอื่ นที่อิสระ ขนส่งยา 
วัคซีน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
- เดือนตุลาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญาการให้้บริิการ Confirmation of Goods ให้้แก่่บริิษััท สุุรากระทิิงแดง (1992)
จ�ำกัด สาขาจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อให้สุรากระทิงแดง สามารถรับส่งข้อมูลและท�ำพิธีการทางศุลกากร
ให้แก่ลูกค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
• เน็็ตเบย์์ได้้ขยายระบบ Cloud Computing เพื่่อ� รองรัับอััตราการเติิบโตอย่่างมากมายของ บริิษััท ลาซาด้้า 
เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (LEL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลาซาด้ากรุ๊ป ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวยี ดนาม และท�ำการส่งข้อมูลใบขนแบบเรง่ ด่วน (e-Express) ไปยงั กรมศลุ กากรไทยเพื่อแสดงหลกั ฐาน
ส�ำแดงสินค้าตลอดจนเสียภาษีสินค้าที่น�ำเข้ามายังประเทศไทย ตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย
รวมถึงการการตอบกลบั ข้อมูลแบบระบุวนั และเวลาในการปฏิบตั งิ านตามขั้นตอนกลับไปยัง Back-end
System ของ LEL แบบอัตโนมัติทัง้ ระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผูพั้ ฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบการส่งข้อมูล
ใบขนแบบเร่งด่วนเข้ากับระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูล
กบั กรมศลุ กากรไทย เพื่อให้ระบบสามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มมากขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก
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- เดือนพฤศจิกายน
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญาการพััฒนาระบบการรัับส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าที่่� จะนำำ�เข้้าไปเก็็บยัังคลัังสิินค้้า
ในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor- EEC) กับ บริษัท 
อีดับบลิวทีพี ดิจติ อล เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (e-WTP Digital Services (Thailand) Limited)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alibaba Group โดยระบบดังกล่าวจะเป็นการรับส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่าน
เกตเวย์ของเน็ตเบย์ และเกตเวย์ของเน็ตเบย์จะท�ำการรบั ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยงั ระบบของกรมศลุ กากร
• เน็็ตเบย์์ได้้พััฒนาระบบ e-Customs System Interface with Order Management System (OMS)
ให้แก่ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management Co., Ltd.-SCGL)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG) ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ
ใหญ่ของ SCGL และเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการ Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี 
ลอจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด  (SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมต่อระบบ Order
Management ของ SCGL ไปยังระบบใบขนของกรมศุลกากร
• เน็็ตเบย์์ได้้พััฒนาระบบ e-Customs System Interface with Back-End System ให้้แก่่  บริิษััท 
ยูแทค ไทย จ�ำกัด (UTAC Thai Co., Ltd.) ซึ่งเป็น Importer & Exporter รายใหญ่ของประเทศไทย
โดยเป็นการเชื่อมต่อระบบหลังบ้านของ UTAC ไปยงั ระบบใบขนและผ่านเกตเวย์ของเน็ตเบย์ และส่งตอ่
ไปยังระบบของกรมศุลกากร
• เน็็ตเบย์์ได้้พััฒนาและเปิิดให้้บริิการระบบบริิหารการเงิิน (Electronic Financial Management
System) ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในพัฒนาระบบ
การช�ำระเงิน และเพิ่มช่องทางให้สามารถรองรับการท�ำธุรกรรมทางการเงินได้หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการให้บริการสมาชิก อีกทั้งยังสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐในส่วน
การจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกบั ภาษีและใบรบั ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt)
• เดืือนพฤศจิิกายน เน็็ตเบย์์ ได้้รัับรางวััล Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 จากนิิตยสาร
Forbes ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งคัดเลือกจาก 18,000
บริษัทมหาชนที่รายได้สูงกว่าสิบล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่เกินพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดีที่สุดในเอเชีย
ประจ�ำปี 2020 ส�ำหรับรางวัล Forbes Award Asia’s 200 Best Under a Billion 200 คือ รางวัล
บริษัทมหาชนรายได้ต�่ำกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดีที่สุดในเอเชียประจ�ำปี 2020 พิจารณาจากบริษัท
มหาชนขนาดเล็กและกลางในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ที่มีรายได้สงู กว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรฐั แตไ่ ม่เกิน
1 พันล้าน ดอลลาร์สหรฐั ซึง่ มีทั้งหมดกว่า 18,000 บริษัท แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัตดีที่สุด
ิ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ มีรายได้และก�ำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้น
แข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง มีภาระหนี้ต�่ำ และมีการก�ำกับดูแลที่แข็งแกร่ง นอกจากนั้น ยังมีเกณฑ์
เชิงคุณภาพ เช่น ยกเว้นบริษัทที่มีปัญหาด้านธรรมาภิบาล บัญชีมีความน่าสงสัย บริษัทที่สร้างปัญหา
หรือความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่มีปัญหาการจัดการ หรือปัญหาทางกฎหมาย เป็นต้น
- เดือนธันวาคม
• เน็็ตเบย์์ได้้เซ็็นต์์สััญญาให้้บริิการระบบการรัับส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาเข้้า  (Import Declaration),
ขาออก (Export Declaration), License Per Invoice (LPI), การช�ำระเงินสงเคราะห์กองทุนสวนยาง
(ORRAF) แบบอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัทซีว่า  ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  (CEVA Logistics
(Thailand) Ltd.) เพื่อให้ CEVA สามารถรับส่งข้อมูลและท�ำพิธีการทางศุลกากรให้แก่ลกู ค้าของตนเอง
ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบยี บของกรมศุลกากรไทย ซึง่ สามารถใช้งานได้แบบทุกที่ทุกเวลา (anywhere,
anytime and any devices)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

• เน็็ตเบย์์ได้้เปิิดให้้บริิการระบบการรัับส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาเข้้า  (Import Declaration), ขาออก
(Export Declaration) แบบอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัท  นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Nittsu
Logistics (Thailand) Co., Ltd.) เพื่อให้ Nittsu Logistics สามารถส่งข้อมูลและท�ำพิธีการทางศลุ กากร
ให้แก่ลูกค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรไทย ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime and any devices)
• เน็็ตเบย์์ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management
ซึ่งขึ้นทะเบียน Accreditation เป็นรายแรกของสถาบันที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก
ถือเป็นองค์กรสัญชาติไทยที่  ได้รับการขึ้นทะเบียนสากลทั้งในขั้นตอนการด�ำเนินงานและมีบุคลากร
เป็นไปตามเกณฑ์สากลที่ยอมรับโดย ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอีกระดับให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการว่า ข้อมูลได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธภิ าพ โดยผ่านการรบั รองมาตรฐานสากลระดับโลก ตามนโยบายของบริษัทฯ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

การใช้เงินระดมทุน
เน็ตเบย์เสนอขายหนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอ่ ประชาชนทั่วไปเป็นครงั้ แรกเมื่อวนั ที่ 8-10 มิถนุ ายน 2559 จ�ำนวน
40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วคงเหลือ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 155.34 ล้านบาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
วัตถุประสงค์

จ�ำนวนเงินที่ ใช้ ไป
จ�ำนวนเงินที่ ใช้ ไป
ระหว่
า
งวั
น
ที
่
จ�
ำ
นวนเงิ
น
ระหว่างวันที่ จ�ำนวนเงินคงเหลือ
จ�ำนวนเงินเพิ่มทุน 16 มิถุนายน 2559 คงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2563
ณ วันที่
สุทธิที่ ได้รับจริง
ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2563

เงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับ
รับรองการขยายธุรกิจ

155.34*

(96.47)

58.87

(14.36)

44.51

รวม

155.34

(96.47)

58.87

(14.36)

44.51

หมายเหตุ : * จ�ำนวนเงินในข้อมูลสารสนเทศที่น�ำส่งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2559 เป็นการประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ของบริษัทซึ่งท�ำให้มีความแตกต่างจากตัวเลขจริง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มบริการในระยะ 3 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2561-2563)

2561
โครงสร้างรายได้
กลุ่ม Digital Business Services
กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
รวมรายได้จากการให้บริการ

งบการเงินรวม
2562

2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ อัตราการ
เติบโต
356.30 98.53 406.19 98.67 388.45 100.00 (4%)
5.31
1.47
5.46
1.33
- (100%)
361.61 100.00 411.65 100.00 388.45 100.00 (6%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา  Digital Business Technology Platform ในการ
ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ
(SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ 
(B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผูบ้ ริโภค (B2C) โดยผูป้ ระกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และ
บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Pay Per Transaction) หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทน�ำเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS
(Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตัง้ แต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center)
ระบบศูนย์ประมวลผลส�ำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ
การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบ
สารสนเทศโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้อง
เสียเวลา เพิ่มประสิทธภิ าพในการท�ำงาน และลดความยงุ่ ยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน
พัฒนา ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษา
บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลายๆ อุตสาหกรรม  โดยเริ่มจากกลุ่ม  e-Logistics Community ก่อน
ที่ส�ำคัญที่ช่วยให้ระบบการท�ำงานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภิ าพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการใช้งาน
ทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics
ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
เนื่ องจากระบบธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที่บริษัทพัฒนาและน�ำเสนอให้แ ก่ลูกค้าเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับลูกค้ า
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธภิ าพและถูกต้องตามกฎหมายจึงท�ำให้บริษัทมีรายได้เป็นประจ�ำจากการให้บริการอย่างตอ่ เนื่อง
(Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of Inventory) และ
ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆ
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การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business Services) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่ม Digital Business Services
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
1. กลุ่ม Digital Business Services
บริษัทเป็นผูใ้ ห้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ Digital Business Services ของบริษัทจะให้บริการ
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเริ่มจากกลุ่ม e-Logistics Community ในลักษณะให้เลือกใช้บริการหลักระหว่างการให้บริการ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริการหลักของ e-Logistics Community คือผู้ให้บริการน�ำเข้า-ส่งออก
สินค้า กลุ่มชิปปิง้ คอมพานี กลุ่ม Freight Forwarder กลุ่มสายเรอื กลุ่มขนส่งทางอากาศ และอนื่ ๆ ตลอดจนสามารถใช้บริการ
e-Payment บน Platform เดียวกัน โดยจะมีการช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นการ
ให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า  นอกจากนี้ บริษัทให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบ
ไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผูใ้ ช้บริการหลักคือผูป้ ระกอบการที่เป็นสายการบิน Terminal Operator สายเรือ ตัวแทนสายเรือ
และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกที่มีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีสินค้าคงเหลือกับกรมศุลกากรอีกด้วย รวมถึงการเป็น
ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส�ำหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ NSW ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
นอกจากนี้ บริ ษัท ยั ง ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ สถาบั น การเงิ น  ธนาคาร บริ ษัท ประกั น ชีวิ ต ประกั น วิ น าศภั ย บริ ษัท
หลักทรัพย์ (บล.) บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) บริษัทไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยให้บริการเป็นผู้รับส่งข้อมูลการรายงานธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับส่งข้อมูลการรายงานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงิน
และเอกชนรวมถึงธุรกิจที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ในการน�ำส่งรายงานต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ส�ำนักงาน ปปง. รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ
ระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�ำธุรกรรม  นอกจากการเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมให้กับส�ำนักงาน ปปง. แล้วยังเป็นผู้ให้บริการ
รบั ส่งข้อมูลธุรกรรมการออกหนังสือค�้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและกรมบัญชีกลาง (e-GP Portal service)
1.1 การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
		 บริษัท เป็นผูใ้ ห้บริการเครือข่ายเชื่อมต่อกบั ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุ กากร (e-Customs Gateway) ผ่านเครอื ข่าย
National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศจ�ำนวน 36 หน่วยงาน และระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการด้านการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
เบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกด้านการน�ำเข้า  การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
ตั ว แทนออกของ และผู ้ ป ระกอบการขนส่ง สามารถส่งข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ที่ซ�้ ำ ซ้ อ นกั น
ลดความผิดพลาดและลดการท�ำงานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม ท�ำให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้บริษัท  ยังเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
		 การจัดตั้ง NSW ของประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 ธันวาคม  2548 มีการเห็นชอบให้กรมศุลกากร
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการจัดตั้ง NSW เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียน ส�ำหรับการจัดตั้ง ASEAN
Single Window หรือ ASW ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสารผ่าน ระบบ NSW เช่น

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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1. ช่วยลดขั้นตอน ลดจ�ำนวนรายการข้อมูลและเอกสารที่ต้องส่งซ�้ำ  ลดจ�ำนวนครั้งในการเดินทางและลดต้นทุน
การท�ำธุรกรรม รวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการด�ำเนินธุรกรรมทางการค้าของทั้งภาคเอกชน และการให้บริการ
จากภาครัฐ ตลอดจนช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้น�ำเข้าและส่งออกหรือตัวแทนให้สามารถน�ำส่งข้อมูล
และเอกสารไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในลักษณะ Single Window Entry ได้จากสถิติที่ผ่านมาผู้น�ำเข้า-ส่งออก
มีการใช้เอกสาร 25,000 ฉบับต่อวัน มีแบบฟอร์มที่ต้องส่งทั้งหมด  40 แบบฟอร์ม  และเป็นข้อมูลที่ต้องส่ง
ซ�้ำกัน 60-70% ของแต่ละเอกสาร ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าส่งออก
2. สามารถออกหนังสืออนุญาต/รับรองได้ทันที (หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน) โดยมีชุดข้อมูลเพื่อการส่งออก-น�ำเข้า
เพียงชุดเดียว มีการยื่น-แลกเปลี่ยน-ส่งข้อมูลผ่าน National Single Window System (NSW) เพียงครั้งเดียว
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจและเชื่อมต่อกับ NSW และที่ส�ำคัญที่สุดคือท�ำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง
ดังนนั้ จากการพัฒนาระบบ e-Trade Finance Supply Chain จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงได้
อย่างน้อย 0.5% ของมูลค่าสินค้าน�ำเข้า-ส่งออก หรือรวมแล้วไม่ต�่ำกว่า 28,500 ล้านบาทต่อปี
บริษัท  ให้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ทั้งในระบบ
การน�ำเข้า  (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export) โดยผู้ใช้บริการสามารถสร้างและส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้
ทุกประเภทใบขนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ
ผ่านระบบปฏิบัติการของบริษัท ที่ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานของศุลกากรแทนการจัดท�ำ ยื่น ส่งรับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษซึง่ ท�ำให้ผนู้ �ำเข้า-ส่งออกสามารถ
ผ่านพิธีการศุลกากรได้รวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งสามารถด�ำเนินพิธีการได้สะดวกสบายมากขึ้นและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัท 
จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตามจ�ำนวนและ/หรือขนาด ของเอกสาร
การผ่านพิ ธี การศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไร้ เ อกสาร (Paperless) ช่วยลดขั้ น ตอนและระยะเวลา
การตรวจปล่อยสินค้าท�ำให้ผู้น�ำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันสั้น และท�ำให้การจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการสถิติสามารถด�ำเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นย�ำ ทั้งในระบบการน�ำเข้า  (e-Import) และระบบการส่งออก
(e-Export) จากรายงาน “Ease of Doing Business” ปี 2560 ของ World Bank ประเทศไทยได้รับจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26
จาก 190 ประเทศและการพัฒนาระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของประเทศไทยได้ถกู จัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across
Borders)
		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ e-Trade Finance Supply Chain ของบริษัท  เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลัก
ได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท และกลุ่มบริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs) โดยกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทประกอบด้วย
ผูน้ �ำเข้า-ส่งออก (Importer/Exporter) ผูร้ บั จัดการขนส่ง (Freight Forwarders) ผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers)
ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) ชิปปิง้ หรอื ตวั แทนออกของ (Shipping Agents) สายการบิน ตัวแทนสายการบิน สายเรือ
ตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการตัวแทนสายการบิน หรือผู้ประกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators)
ในส่วนการให้บริการผ่าน VANs ซึง่ ถือเป็นช่องทางส�ำคัญในการให้บริการในฐานะ e-Customs Gateway ของบริษัท 
โดยในปัจจุบันบริษัท มีพันธมิตรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ  VANs ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงได้แนะน�ำ  ลูกค้าให้หันมา
ใช้บริการ e-Customs Gateway ของบริษัท  เพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้จ�ำนวนธุรกรรมที่รับ-ส่งระหว่างบริษัท  และระบบ
e-Customs ของกรมศุลกากรมีจ�ำนวนมากที่สุดในระหว่างผูใ้ ห้บริการ e-Customs Gateway ทั้งสามราย โดยมีฝ่ายการตลาด
ของบริษัท ท�ำหน้าที่ประสานงานกับพันธมิตรในกลุ่ม VANs นี้
ส�ำหรบั กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดแู ลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัท  ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

		สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผใู้ ห้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ในประเทศไทย
มีจ�ำนวน 3 ราย คือ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด 
ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง คูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมมีจ�ำนวนน้อยราย โดยบริษัท 
มีจุดแข็ง คือ ปัจจุบันบริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และเป็นผูใ้ ห้บริการรายเดียวที่ให้บริการทั้ง e-Customs Gateway
และ VANs นอกจากนี จา
้ กการที่ผูใ้ ช้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะให้ความส�ำคัญด้านความมีเสถียรภาพของระบบการใช้งาน
ราคา และระบบใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึง่ บริษัท ได้ให้ความส�ำคัญกบั การพัฒนาระบบ การใช้งานให้มีเสถยี รภาพ ใช้งานได้ง่าย
รวมทั้งบริษัท  ก�ำหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสมท�ำให้บริษัทเชื่อว่าบริษัท จะสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำในการให้บริการ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
1.2 การให้บริการช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ปัจจุบนั ผูน้ �ำเข้าและตวั แทนออกของสามารถช�ำระภาษีอากรให้กรมศุลกากรได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ช�ำระที่เคาน์เตอร์ช�ำระเงินที่หน่วยจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรโดยสามารถช�ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค 
บัตรภาษี (เฉพาะค่าภาษีอากร) หรือหนังสือธนาคารค�้ำประกัน
(2) การช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ให้บริการช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) โดยเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ ของธนาคารและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคาร
และกรมศุลกากร ส�ำหรับการช�ำระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคารโดยที่ธนาคารได้รับมอบหมาย
จากกรมศุ ล กากรให้ เ ป็ น ตั ว แทนรั บ ช�ำระเงิ น ค่าภาษีอากรศุ ล กากรและ/หรื อ วางประกั น ค่าภาษีอากรศุ ล กากร
ให้แก่กรมศุลกากรจากผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของซึ่ง ได้ขึ้นทะเบียนขอช�ำระค่าภาษีอากรศุลกากรและ/หรือ
วางประกนั ค่าภาษีอากรศลุ กากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไว้กบั กรมศุลกากร โดยธนาคารจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับช�ำระเงินจากบุคคลดังกล่าวให้แก่กรมศุลกากรทราบรวมทั้งรับ-ส่งข้อมูลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท
ประโยชน์ของการช�ำระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคารสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เงินสดและแคชเชียร์เช็ค และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อแคชเชียร์เช็ค และน�ำ
แคชเชียร์เช็คไปช�ำระภาษีอากรที่กรมศุลกากร
2. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดจา กช�ำระค่าภาษีอากรด้ ว ยเงิ น สด  และความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้ อ
แคชเชียร์เช็คได้ อันเนื่องมาจากธนาคารปิดท�ำการ
3. สามารถขอน�ำสินค้าออกจากกรมศลุ กากรได้ในเวลาอนั รวดเร็ว และรบั ใบเสร็จที่ท่าที่รบั ของ
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ (CA: Certificate Authority)
5. ได้รับเลขช�ำระภาษีทันทีหลังจากที่จ่ายด้วยระบบ e-payment แล้ว
6. ให้บริการรับส่งข้อมูลตลอด  24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ท�ำให้กระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรสามารถ
ด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
7. สามารถตรวจสอบสถานการณ์ช�ำระภาษีอากรได้ผ่านระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบัน ธนาคารที่เชื่อมต่อระบบช�ำระภาษีอากร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารดอยซ์แบงก์
และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดแู ลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผใู้ ห้บริการการช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) ในประเทศไทยมีจ�ำนวน 3 ราย
คือ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัดผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต�่ำ  เพราะจ�ำนวนธนาคารที่จะร่วมให้บริการไม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ใช้บริการการช�ำระ
ค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) จะให้ความส�ำคัญกับการเลือกธนาคารที่จะให้บริการมากกว่า
การเลือกบริษัทผู้ให้บริการซึ่งบริษัท ได้มีธนาคารหลักที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น
1.3 การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
บริษัท เป็นผูใ้ ห้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสารโดยผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน Terminal operator สายเรือหรือตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางบก สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่บริษัท พัฒนาขึน้ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการต่างๆ สามารถส่งข้อมูลยานพาหนะและบญ
ั ชีสินค้า
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากรและ/หรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท  รวมถึง
การรับการยืนยันการประมวลผล (Customs Response) จากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบการรายงาน
บัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสารของบริษัท  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางเรือ (Sea e-Manifest) ทางอากาศ (Air
e-Manifest) และทางรถยนต์ (Car e-Manifest)
การรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร มีข้อมูลหลักที่ต้องท�ำการส่งให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า-ออก โดยระบุวันและเวลาที่ยานพาหนะนั้นๆ เข้าหรือออกจากท่าที่ได้แจ้งไว้
2. ข้อมูลบัญชีสินค้าของยานพาหนะนั้นๆ
3. ข้อมูลบัญชีสินค้ารายใบตราส่ง
นบั ตงั้ แต่มีการใช้ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างเป็นทางการในปี 2550 จนถึงปัจจุบนั บริษัท
เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ให้บริการระบบสารสนเทศในการสร้างรายงานและรับ-ส่งรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศส�ำหรับ
ทุกสายการบินหรอื ตวั แทนสายการบินที่ประกอบการในทุกสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะบริษัทมีบุคลากร
ที่มีความเข้าใจในระบบการรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศเป็นอย่างดี  นอกเหนือจากประสบการณ์และความรู้เชิงเทคนิค
ในการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธภิ าพ เสถยี รภาพ รวดเร็ว และตอบสนองตอ่ ความต้องการอย่างเรง่ ด่วนและความตอ่ เนื่อง
ในธุรกิจรับ-ส่งสินค้าทางอากาศ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัท  ยังได้มีการพัฒนาระบบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือและทางรถยนต์ และให้บริการระบบ
รายงานนี้แก่สายเรือนานาชาติหรือตัวแทนของสายเรือ รวมถึงผู้ประกอบการรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์รายใหญ่ของโลก
ซึ่งรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวาง
ศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน้าด่าน และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
และปกป้องสังคมจ�ำเป็นต้องมีระดับการควบคุมและอ�ำนวยความสะดวกให้กับการเคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้าที่เหมาะสม
ซึง่ ต้องอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบตั พิ ธีิ การศลุ กากร โดยด�ำเนินการปฏิรปู (Reform) ระบบพิธีการ
ศลุ กากรเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธภิ าพลง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการควบคุม
สินค้าตามแนวพรมแดนโดยการจัดท�ำระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ ในปี พ.ศ. 2553 บริษัท จงึ ได้เข้ารว่ ม
คณะท�ำงานย่อยเพื่อประสานงานและติดตามการน�ำระบบการติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือระบบ RFID
ของกรมศุลกากรซึ่งบริษัท  ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ทางรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวลานั้นแยกออกเป็นระบบรายงานบัญชีสินค้าทางรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ
RFID ส�ำหรบั การขนส่งระหว่างด่านศลุ กากรซึง่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการผ่านพิธีการศลุ กากร เพิ่ม
ความปลอดภยั แก่สินค้าที่ขนส่ง และสามารถก�ำหนดเวลาในการขนส่งให้แกล่ กู ค้าได้แม่นย�ำขึน้ มาก อกี ทั้งยงั เพิ่มประสิทธภิ าพ
การผ่านพิธีการศุลกากรในการควบคุมและความปลอดภัยทางศุลกากร
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		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท  บริษัท  ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดูแล
ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
		สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผใู้ ห้บริการระบบรายงานบญ
ั ชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) ในประเทศไทย มีจ�ำนวน 3 ราย
คือ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด ในกรณกี ารรายงาน
บญ
ั ชีสินค้าทางอากาศ บริษัทเป็นผูใ้ ห้บริการเพียงรายเดียว ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับต�่ำ
เพราะจ�ำนวนผู้ประกอบการที่มีหน้าที่รายงานบัญชีสินค้าให้แก่กรมศุลกากรไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการระบบรายงานบัญชี
สินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) จะให้ความส�ำคัญกบั ความเสถยี รของระบบการให้บริการ ความรูแ้ ละความช�ำนาญ
ของทีมพัฒนาระบบซึง่ บริษัท ได้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผูป้ ระกอบการ และทีมงานวิศวกรเฝ้าดแู ลระบบเพื่อให้สามารถ
บริการในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
1.4 ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
ปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายสากลที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ทุกประเทศตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว
มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า  และสังคม  ศุลกากรจ�ำเป็นต้องเพิ่มบทบาททางด้าน
การควบคุมการส่งสินค้าออกและช่องทางในการขนส่งสินค้า  ตลอดจนการปราบปรามการกระท�ำที่ผิดกฎหมายต่างๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย (นอกเหนือไปจากการควบคุมการน�ำเข้าเพียงอย่างเดียว) โดยการน�ำเครื่องมือ
ที่เป็นมาตรฐานสากลทางศุลกากรมาบังคับใช้ เช่น การจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า  การบริหาร
ความเสี่ยง การลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในงาน
ศุลกากร และการเพิ่มความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  เป็นต้น ทั้งนี้ศุลกากรต้องมั่นใจว่าบทบาทในการควบคุมที่เหมาะสม
จะไม่ลดหย่อนลง ตามความพยายามที่จะเพิ่มการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท  เป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ชั้นน�ำของโลก
ซึง่ กลุ่มลูกค้านจ�ำ
ี้ เป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ลว่ งหน้า และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอื่นๆ กับกรมศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัท
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของเร่งด่วน
(e-Express) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าท�ำให้ผู้น�ำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ด้วยเวลาอันสั้น ทั้งนี้ บริษัท จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตามจ�ำนวนและขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการรับ-ส่งกับระบบ
ของกรมศุลกากรและธนาคาร
		ประโยชน์ทเี่ กิดกับภาคเอกชน คือ ได้รบั การบริการที่สะดวก รวดเร็วซึง่ เป็นหัวใจในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
เพราะเป็น KPI (Key Performance Indicator) ที่ผู้ประกอบการให้ค�ำมั่นไว้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้น�ำเข้า-ส่งออก นอกจากนั้น
ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Express ได้ตลอด  24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด  และลดการใช้เอกสาร
รวมถึงยังสามารถช�ำระเงินค่าภาษีอากรผ่านทางระบบ e-Payment ของบริษัท  ได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งท�ำให้ลดการติดต่อ
ทางเจ้าหน้าที่โดยตรง และการจัดเตรียมเช็คเพื่อใช้ในการช�ำระค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นอีกด้วย
		ประโยชน์ที่เกิดกับภาครัฐ คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และบทบาท
ในการควบคุมที่เหมาะสมจะไม่ลดหย่อนลงเพราะกรมศุลกากรจะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนของจะมาถึง
หรือส่งออก และลดภาระการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้านบุคลากร รวมถึงสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านในขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นออกไปได้เพราะใช้ระบบการรับรองการส่งออกโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่ขอ้ มูล (Matching)
ของใบขนส่งสินค้ากับเที่ยวบิน และข้อมูลการน�ำการน�ำเข้า-ส่งออกของเร่งด่วนมีความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ตอ่ ไป
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรบั กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดแู ลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัท  ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
		 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผใู้ ห้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ในประเทศไทยมีจ�ำนวน 3 ราย
คือ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด ผูบ้ ริหารประเมินว่า
ระดับการแข่งขันในอตุ สาหกรรมอยูใ่ นระดับต�่ำด้วยจ�ำนวนผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ที่คงที่ซึง่ ผูใ้ ช้บริการ
ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express) จะให้ความส�ำคัญกับความเสถียรของระบบ
การให้บริการ ความรูแ้ ละความช�ำนาญของทีมพัฒนาระบบซึง่ บริษัท ได้มีทีมงานที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ธุรกิจจัดส่งของ
เร่งด่วนเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประกอบการ และทีมงานวิศวกรเฝ้าดูแลระบบเพื่อให้สามารถบริการ
ในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
		นโยบายการก�ำหนดราคากลุม่ Digital Business Services ทีเ่ กีย่ วกับ e-Logistics Community
บริษัท มีนโยบายก�ำหนดราคาการให้บริการการให้บริการกลุ่ม Digital Business Services ที่เกยี่ วกบั e-Logistics
Community ตามจ�ำนวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่าน Gateway ของบริษัท (Transaction Base)
		กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของกลุม่ Digital Business Services ทีเ่ กีย่ วกับ e-Logistics Community
บริษัท มีกลุ่มลูกค้าหลักแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทซึ่งประกอบด้วย
• ผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออก
• ตััวแทนของผู้้�นำ�ำ เข้้า-ส่่งออก เช่่น ผู้้�รัับจััดการขนส่่ง (Freight Forwarders), ผู้ป้� ระกอบการของเร่่งด่่วน (Express
Couriers), ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) และชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents)
• สายการบิิน ตััวแทนสายการบิิน สายเรืือ ตััวแทนสายเรืือ ผู้ป้� ระกอบการตััวแทนสายการบิิน หรืือ ผู้ป้� ระกอบการ
ท่าเรอื บก (Terminal Operators) ผูป้ ระกอบการขนส่งรับ-ส่งสินค้าทางบก และ เคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
2) กลุ่มบริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value
Added Network Services: VANs) แก่ผู้ประกอบการ โดยอาศัยเครือข่ายของบริษัท  ในการเชื่อมต่อกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรซึ่งในกรณีนี้บริษัท จะได้รับรายได้จาก VANs ในฐานะที่บริษัทท�ำหน้าที่
เป็น e-Customs Gateway
1.5 ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.) ได้ออกประกาศกฎกระทรวง
มีผลให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบตุ วั ตนของลูกค้าผท�ำธุ
ู้ รกรรม โดยมีผลบงั คับใช้ตงั้ แตว่ นั ที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปนัน้
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จ�ำต้องขอความรว่ มมือลูกค้าที่มาท�ำธุรกรรมด้วยเงินสดกบั ธนาคารทุกท่านให้แสดงหลกั ฐานการแสดงตน
ตอ่ ธนาคารทุกครงั้ โดยแสดงบตั รประจ�ำตวั ประชาชน หรอื ใบอนญ
ุ าตขับขี่ หรอื หลกั ฐานประจ�ำตวั อนื่ ๆ ที่ทางราชการออกให้
โดยลูกค้าจะต้องแสดงตนเมื่อเข้าท�ำรายการที่มีจ�ำนวนเงินถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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• ธุุรกรรมเงิินสดมููลค่่าตั้้�งแต่่ 2 ล้้านบาทขึ้้�นไป
• ธุุรกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอสัังหาริิมทรััพย์์ มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 5 ล้้านบาทขึ้้�นไป
• ธุุรกรรมเงิินสดที่่�เป็็นการโอนเงิินหรืือชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 1 แสนบาทขึ้้�นไป
• ธุุรกรรมที่่�เป็็นการโอนเงิินหรืือชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยหัักจากบััญชีี มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 7 แสนบาทขึ้้�นไป
• ธุุรกรรมการชำำ�ระเงิินแทน (Bill Payment) ที่่�ใช้้เงิินสด มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 7 แสนบาทขึ้้�นไป
นอกจากลูกค้าผู้ท�ำธุรกรรมต้องแสดงตนแล้ว ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรมต่อส�ำนักงานปปง. ส�ำหรับธุรกรรม
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขกฎกระทรวงนี้ โดยบริษัท  และเคลาด์ ครีเอชั่น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการ
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ส�ำหรับสถาบันการเงิน) ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดย
ส�ำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
นับแต่นั้นมา  บริษัท  เคลาด์ ครีเอชั่น (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ได้เปิดบริการรับ-ส่งรายงานธุรกรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ให้กับธนาคารต่างๆ ทั้งของไทยและต่างชาติทุกรายที่ประกอบการในประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น
36 ธนาคารเพื่อให้ ธ นาคารสามารถจัดส่งรายงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามที่ก�ำหนดให้ แ ก่ส�ำนั ก งานปปง. ซึ่ ง บริ ก ารนี้
เป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายและช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ  ในการจัดท�ำรายงาน
และน�ำส่งรายงานให้แก่ส�ำนักงาน ปปง. อีกทั้งส�ำนักงาน ปปง. จะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�ำการประมวลผล
อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือฟอกเงินต่อไป
		นโยบายการก�ำหนดราคาการให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
บริษัท มีนโยบายก�ำหนดราคาการให้บริการการให้บริการ ETR Gateway เป็นอัตราเหมาจ่ายรายเดือนอัตราเดียว
(Monthly Fee) โดยบริษัท ได้ค�ำนวณการก�ำหนดราคาเหมาจ่ายรายเดือนจากปริมาณการส่งข้อมูลเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้า
		กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ธนาคารต่างๆ ทั้งของไทยและต่างชาติทุกรายที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดแู ลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
		สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัท เป็นผู้ให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway) ส�ำหรับสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยที่ให้บริการอย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน รวมถึง
การให้บริการเชื่อมโยงระบบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต�่ำ 
เพราะไม่มีคูแ่ ข่งขัน อกี ทั้งค่าบริการที่เรยี กเก็บจากธนาคารต่างๆ อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมยากแก่ผูป้ ระกอบการอื่นที่จะเข้ามา
แข่งขัน นอกจากนั้นแล้วธนาคารต่างๆ ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอจากการให้บริการระบบสารสนเทศของบริษัท 
ที่มีความเสถียรและปลอดภัยจึงท�ำให้ธนาคารต่างๆ พอใจและไม่มีความจ�ำเป็นที่จะแสวงหาผู้บริการรายใหม่
1.6 CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
		 สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�ำเนินการการให้ค�ำแนะน�ำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท�ำธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งก�ำหนดนโยบาย การรับลูกค้า การบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า  และต้องด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่ม
ท�ำธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�ำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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		 ผูป้ ระกอบการตามที่ได้ระบุตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ ต้าน
การสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering And Combating The Financing of Terrorism:
AML/CFT) โดยตั้งแต่วันที่  21 สิงหาคม  2555 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (AML/CFT)
โดยครบถ้วน มิฉะนัน้ หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบตั /ิ ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน กรรมการบริษัท ผมีู้ อ�ำนาจที่เกยี่ วข้อง
จะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระท�ำการแทนบริษัทซึ่งมีการก�ำหนดโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา
		 เพื่อให้การปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่างๆ มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือในการ
รายงานธุรกรรม และมีการจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางส�ำนักงาน ปปง. จึงได้ออกข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ให้บริการ
เพื่อมาด�ำเนินการในการพัฒนาและให้บริการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งต้องมี
คุณสมบตั ใิ นด้านต่างๆ และมีระบบสารสนเทศที่สามารถด�ำเนินงานตามขั้นตอนที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ปปง. โดยบริษัทได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะของระบบการให้บริการ และการทดสอบเสมือนจริง (POC: Proof of Concept) และ
สามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555
		นโยบายการก�ำหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
		 บริษัท มีนโยบายก�ำหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway เป็นอตั ราเหมาจ่ายรายเดือน (Monthly Fee) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณการใช้งานและจ�ำนวนผูใ้ ช้งาน (User) ของลูกค้าเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และจะจ�ำกัดจ�ำนวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ได้ตกลง หากมีปริมาณการใช้งานเกินกว่าปริมาณที่ก�ำหนด  บริษัท จะเรียกเก็บค่าบริการในส่วนเกินตามปริมาณ
การใช้งานที่เกิดขึ้นจริง
		กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ
1. ธนาคารพาณิิชย์์ต่่างๆ เช่่น ธนาคารพาณิิชย์์ไทย ธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อรายย่่อย ธนาคารพาณิิชย์์ที่่�เป็็นบริิษััทลููก
ของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ
2. กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันภััย สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภทใหญ่่ๆ คืือ กลุ่่�มธุุรกิิจประกัันชีีวิิต (Life Insurance)
และกลุ่มธุรกิจการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance)
3. กลุ่่�มบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
4. กลุ่่�มบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการสิินเชื่่�อ
5. กลุ่่�มบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
6. กลุ่่�มธุุรกิิจสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัท  ได้ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตามเป้าหมาย แต่ผู้บริหารเห็นว่า  บริษัทยังมีโอกาส
ในการขยายตลาดได้อีกเนื่องจากจ�ำนวนบริษัท ที่ยังไม่ได้เข้าใช้บริการมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า  200 บริษัท  อีกทั้งยังมีโอกาส
ขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังกลุ่มลูกค้าอีก 3 กลุ่ม  ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ปปง. ในการรายงานข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินซึ่งยังมิใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันของบริษัท ได้แก่ 
7. กลุ่่ม� ธุุรกิิจแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา
8. กลุ่่�มธุุรกิิจค้้าทอง
9. กลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นๆ เช่่น กลุ่่�มธุุรกิิจบริิหารสิินทรััพย์์ กลุ่่�มบััตรกดเงิินสด และอื่่�นๆ
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษัท ยังมีโอกาสในการให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ กับฐานลูกค้าปัจจุบันในกรณีที่มีข้อกฎหมายเพิ่มเติม
อื่นๆ บังคับใช้ในอนาคต
		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ส�ำหรบั กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝา่ ยขาย (Account Executive) ท�ำหน้าที่ดแู ลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่  CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�ำบริการของบริษัท  ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

		สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway ที่ให้บริการ
อย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงการให้บริการการเชื่อมโยงระบบ
ไปยงั หนว่ ยงานที่เกยี่ วข้องและจัดหาฐานข้อมูลที่ลูกค้าต้องการในการท�ำการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารประเมินว่าระดับการแข่งขัน
ในอตุ สาหกรรมอยูใ่ นระดับต�่ำ เพราะผูใ้ ห้บริการต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการ และความรูทา
้ งด้านกฎหมายที่เกยี่ วข้อง
ซึ่งผู้ใช้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway จะให้ความส�ำคัญกับความเสถียร การให้บริการที่รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยสูงซึ่งบริษัท  ได้พัฒนาและจัดเตรียมระบบสารสนเทศที่มีความเสถียร รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้
และประสบการณ์ไว้รองรับการให้บริการนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ได้ตามมาตรฐานสากล
1.7 การให้บริการจัดท�ำ น�ำส่ง จัดเก็บใบก�ำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt)
		 บริษัทให้บริการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt)
ตามมาตรฐานของกรมสรรพากรและ ETDA โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการน�ำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพากร หรือ Service Provider เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ InvoiceChain
		 ผูป้ ระกอบการจดทะเบยี นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีหน้าที่ออกใบก�ำกบั ภาษีให้กบั ผูซ้ อื้ สินค้าสามารถใช้บริการ InvoiceChain
ในการจัดท�ำใบก�ำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องได้ โดยสามารถทดแทน
การจัดพิมพ์ น�ำส่ง และจัดเก็บใบก�ำกับภาษีในรูปแบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิง
		 InvoiceChain เป็นระบบแบบ Cloud-base บนโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการรบั รองระบบ ISO27001, ISO27701
และผ่านการตรวจสอบจาก ETDA ในส่วนของการน�ำส่งข้อมูลอิเล้กทรอนิสก์ InvoiceChain ให้บริการในลักษณะ Software-asa-Service คิดค่าบริการเป็นรายเดือน สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือ ERP ของผู้ประกอบการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที 
นอกจากนี้ InvoiceChain ครอบคลุมกระบวนการจัดท�ำ e-tax invoice ทั้งกระบวนการ ตัง้ แต่การจัดท�ำข้อมูลตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด  การน�ำส่งข้อมูลให้กับผู้ซื้อสินค้า  และจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและข้อบังคับทั้งหมดของ
กรมสรรพากร
		ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อเสนอบริการต่อลูกค้า  โดยเสนอบริการให้กับฐานลูกค้าเดิมของเน็ตเบย์
และมีการเสนอบริการให้กบั ฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการตลาดดิจทัิ ล ทั้งนีย้ งั มีช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านบริษัทพาร์ทเนอร์
ที่ให้บริการระบบบัญชีและระบบ ERP ทั้งเป็นของคนไทยและต่างประเทศ
		สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
E-Tax Invoice & E-Receipt ได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการมากขึน้ แตเ่ ดิมมักมีเพียงผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ที่ใช้งาน E-Tax Invoice & E-Receipt แต่ส�ำหรับในปี 2563 บริษัทได้รับการติดต่อจากบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
เป็นจ�ำนวนมาก และบางส่วนได้เริ่มใช้บริการ InvoiceChain กบั เน็ตเบย์ ซึง่ นนั่ แสดงให้เห็นว่า InvoiceChain ไม่ใช่แค่ส�ำหรบั
ผูป้ ระกอบการรายใหญอ่ กี ตอ่ ไป แตก่ ลบั มีความจ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจตัง้ แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี มา
้ ตรการ
จูงใจทางภาษีจากกรมสรรพากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสนใจระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt
มากขึ้น
การแข่งขันในตลาดการให้บริการ E-Tax Invoice & E-Receipt มีแนวโน้มเพิ่มขนึ้ จากการที่มีผูใ้ ห้บริการจ�ำนวนมากขึน้
ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทจ�ำนวน 13 รายที่เป็น Service Provider โดยเน็ตเบย์เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กรมสรรพากร นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการ e-tax invoice โดยที่ไม่ได้เป็น Service Provider เช่นกัน เนื่องจาก
เป็นระบบงานที่มีการก�ำหนดมาตรฐานกลางเป็นสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้สามารถเข้าถึงแนวทางการพัฒนาระบบ
ได้ไม่ยากนัก
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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InvoiceChain มีจุดเด่นในเรอื่ งของลกั ษณะการให้บริการแบบ Software-as-a-Service ซึง่ เป็นโมเดลธุรกิจที่เป็นที่นิยม
ในยุคสมัยนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้ InvoiceChain ไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เอง นอกจากนี้ ความสามารถของ
InvoiceChain ครอบคลุมกระบวนการจัดท�ำ e-tax invoice ทั้งกระบวนการ ตงั้ แตก่ ารจัดท�ำ น�ำส่ง และจัดเก็บ โดยเฉพาะการน�ำส่ง
ข้อมูลให้กับกรมสรรพากรที่ส่งผ่านช่องทาง Service Provider ซึ่งนอกจากจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าช่องทางอื่นๆ แล้ว
ยังมีความสะดวกส�ำหรับการน�ำส่งข้อมูลเป็นจ�ำนวนมากๆ อีกด้วย นอกจากนี้ InvoiceChain ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ISO27701 และผ่านการตรวจสอบจาก ETDA ในส่วนของการน�ำส่งข้อมูล ท�ำให้
ผู้ประกอบการมีมุมมองที่ดีต่อ InvoiceChain ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการลงทุนที่สูง แต่กลับได้รับบริการ
ที่มีมาตรฐานสูงในระดับสากล
อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมก�ำลังสูงขึน้ แต่ยงั ไม่รุนแรง อุตสาหกรรมของ E-Tax
Invoice & E-Receipt คือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายในประเทศ แต่เนื่องจาก E-Tax Invoice ยังไม่ได้
ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมาย จึงท�ำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีจ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มใช้ E-Tax Invoice & E-Receipt
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
จากการที่บริษัทได้น�ำเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ จากบริการข้างต้น บริษัทได้รบั
ความไว้วางใจจากผลงานให้บริการ รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัท จึงได้รับการร้องขอจากลูกค้าหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่วยงานนั้นๆ ในรูปแบบของโครงการ
เฉพาะ (Projects) บริษัทจงึ มีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านนั้ เฉพาะในช่วงรบั งานพัฒนาโครงการเหล่านนั้ ตามสัญญา
ที่ก�ำหนดเป็นเฉพาะงาน (Project Based Income) ซึง่ แตกต่างจากการให้บริการในกลุ่มอนื่ ซึง่ จะอยูใ่ นรูปแบบการรบั รูร้ ายได้
อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

การตลาดและการแข่งขัน
1. กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท
ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ
เนอื่ งจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท พัฒนาขึน้ มาให้บริการเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าของบริษัท 
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการท�ำให้ระบบงานมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกเหนือจากการคัดเลือก Supplier
หรือเทคโนโลยีที่ได้รับการทดสอบและใช้งานเป็นที่ยอมรับแล้ว บริษัท  ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรภายในบริษัท ให้มีความรู ค
้ วามเชี่ยวชาญ และมีความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อออกแบบและจัดหาระบบงาน
ทั้งด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการทุกภาคส่วน
ตลอดเวลาในการด�ำเนินการที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง ในการค้ น คว้ า  วิ จั ย จัดหาอุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยีที่เป็ น ที่ยอมรั บ ด้ ว ยความมุ่งมั่นที่จะเป็ น ผู ้ น�ำด้ า นเทคโนโลยี
(Technology Leader) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท  ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลรักษาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานนนั้ ด้วยตนเองเพื่อจัดท�ำระบบที่มีคุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศแกล่ กู ค้า โดยตวั อย่างหนึง่ ของการลงทุนที่บริษัท 
ได้ท�ำคือในปี 2554 บริษัท เป็นผูน้ �ำกลุ่มแรกๆ ในการติดตัง้ และน�ำระบบ Private Cloud Computing มาใช้ในประเทศไทย
โดย Private Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ Gartner Inc. จัดให้เป็นอนั ดับ 1 ของ Top 10 Strategic Technologies
for 2011 ต่อมาหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท  ได้ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้ ในการ
ให้บริการของบริษัท และประสบความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจจากระบบใหม่นี้มาอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท  ได้จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานส�ำรองการให้บริการส�ำหรับทุกระบบที่บริษัท พัฒนาขึ้นในการรองรับปัญหา
ที่เกิดจากอปุ กรณ์หรอื เครอื่ งแม่ข่ายเครอื่ งใดเครอื่ งหนึง่ เกิดความบกพรอ่ ง หยุดชะงกั หรอื ไม่สามารถท�ำงานได้กจ็ ะมีอุปกรณ์
หรือเครื่องแม่ข่ายที่มีคุณสมบตั เิ ดียวกนั สามารถท�ำงานแทนได้อย่างทันที (HA: High Availability) โดยอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย
รวมทั้งระบบส�ำรองนัน้ ได้ท�ำการติดตัง้ ภายในศูนย์ประมวลผลเดียวกันในแต่ละที่ที่บริษัทใช้ นอกจากนัน้ แล้วบริษัท ยังมีการ
ติดตั้งระบบส�ำรอง ณ ศูนย์ประมวลผลในที่ต่างกัน (DRC: Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับกรณีที่ศูนย์ประมวลผล
ในแต่ละสถานที่ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งศูนย์ประมวลผลอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ระบบการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้
ทั้งอาคาร เป็นต้น
ทางบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินการสร้างความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นใจและ
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการโดยได้จัดท�ำมาตรการและแผนรองรับที่เรียกว่า  Business Continuity Plan (BCP)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และวิศวกรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การด�ำเนินการกู้ระบบตามแผน BCP
ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
บริษัทได้มีการลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ และระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งในด้านกายภาพ  และระบบงานเพื่อ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในด้านความปลอดภัย อีกทั้งหลายบริการของบริษัท  อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและกฎระเบียบ
โดยธนาคารแหง่ ประเทศไทย จึงท�ำให้บริษัท ต้องปฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน
และระเบียบการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของสากล
นอกเหนือจากการก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ผู้ใช้บริการของบริษัท ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
หลายรายก็มีมาตรการก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการตามมาตรฐานที่หนว่ ยงานนนั้ ๆ ก�ำหนดขึน้  จึงเป็นความจ�ำเป็นที่บริษัทจะต้องปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องตามสัญญาการให้บริการกับหน่วยงานนัน้ ๆ ทั้งในด้านการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานความมีเสถียรภาพของการให้บริการ
และวิธีการเพื่อรกั ษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และที่ส�ำคัญคือการรกั ษาความปลอดภยั ในการใช้งานโดยหน่วยงาน
บางรายมีการส่งเจ้าหน้าที่มาท�ำการตรวจสอบระบบ (Audit) การให้บริการของบริษัท เป็นครั้งคราว และ/หรือประจ�ำ
ในส่วนของการรบั -ส่งข้อมูลระหว่างหนว่ ยงานต่างๆ และผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และมีการลงลายมือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการท�ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อีกทั้งยังสามารถใช้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรอง
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั้ ว่าเป็นของตน หนว่ ยงานหรอื ผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวยงั สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าว
มีการแก้ไขในระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลนั้นอีกด้วย มาตรการนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล
ในส่วนของความปลอดภัยของศูนย์ประมวลผล บริษัท ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ศูนย์ประมวลผล (Data
Center Security Control System) ดังนี้
1. Access Control System เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์)
โดยต้ อ งมีการขออนุ ญ าตทางอี เ มล์ ล ่ ว งหน้ า  และการเข้ า -ออกพื้ น ที่ต้ อ งท�ำการแลกบั ต รพร้ อ มท�ำประวั ติ
และขออนุญาตได้แต่ละพื้นที่ห้องเครื่อง ตามประเภทงานที่ขออนุญาตพร้อมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯ
ที่คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานและเซ็นรับรองงานหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยในแต่ละครั้งที่ ขออนุญาตเข้าพื้นที่
2. CCTV & Digital Video Recorder เป็นระบบกล้องวงจรปิด  และบันทึกสัญญาณกล้องด้วยระบบดิจิตอลแบบ
Real Time โดยติดตั้งกล้องทุกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางประตูเข้า-ออกพื้นที่ และพื้นที่ส�ำคัญต่างๆ สามารถ
ตรวจสอบได้ทันทีหรือน�ำมาตรวจสอบย้อนหลัง
3. Burglar Alarm System เป็นระบบตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกโดย Infrared Sensor, Motion Sensor,
Door Contact Sensor คือเมื่อมีเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก โดยจากภายนอกรั้วเข้าภายในพื้นที่
จากภายนอกอาคารเข้าภายในอาคาร และจากภายนอกห้องเครื่องเข้าภายในห้องเครื่องโดยไม่ได้ขออนุญาต และ
ระบบ Sensor จะตรวจจับได้ซึ่งสามารถป้องกันเหตุการณ์บุกรุกได้
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4. การจัดการเหตุฉุกเฉิน ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก และการ
เข้าพื้นที่อย่างไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ขออนุญาต ระบบ Sensor จะท�ำงานและร้องเตือน สามารถตรวจสอบและป้องกัน
การบุกรุกได้เมื่อเกิดเหตุสัญญาณ Alarm จากระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบฯ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทจะเข้าท�ำการตรวจสอบระงับเหตุ 
ด้านบริการ
บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรที่จะคอยให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งทีมงาน
ออกตามงานบริการซึง่ มีทั้งส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้บริการโดยตรง หรือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email เช่น ทีม Network
Operation Center (NOC) ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support or Call Center Agent) ทีมเทคนิค 
(Technical Team) ทีม CRM (Customer Relationship Management) ทีม Database ทีม Network และทีมเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรม (Trainer) โดยทีมงานเหล่านี้จะให้บริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. บริษัท ได้จัดให้มีวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ท�ำหน้าที่เฝ้าดแู ล (System
Monitoring) และบ�ำรงุ รกั ษาระบบคอมพิวเตอร์และเครอื ข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนั (24x7) โดยเจ้าหน้าที่เหล่านจี้ ะท�ำการ
ติดตอ่ ประสานงานกบั ผูที่้ เกยี่ วข้องทันทีที่พบปัญหาและจะท�ำการแจ้ง (Alert) ไปยังผูที่้ เกี่ยวข้องผ่าน SMS และ/หรือ email
ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เจ้าหน้าที่จะท�ำการแก้ไขปัญหาได้ทันที และมีแผนงานรวมถึงมาตรการ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan)
2. ในกรณีที่บริษัท ได้รบั การร้องขอหรือมีความจ�ำเป็น บริษัท จะจัดส่งวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ฝา่ ยลูกค้า
สัมพันธ์ไปปฏิบตั งิ าน ณ ที่ท�ำการของผูใ้ ช้บริการเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการใช้งาน การติดตัง้ ระบบงาน การแก้ไขปัญหาจากระบบ
สารสนเทศของผูใ้ ช้บริการ หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัท หรือตามวัตถุประสงค์ที่ผใู้ ช้บริการร้องขอ นอกจากนัน้ แล้ว
บริษัท  ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม  CRM แวะเวียนไปเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้บริการของบริษัท  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ 
ตอบข้อซักถาม เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อน�ำกลับมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีเลิศยิ่งขึ้น
3. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีบริการดังกล่าวให้
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนั ส�ำหรบั บริการบางประเภท เช่น e-Trade Finance Supply Chain เป็นต้น เจ้าหน้าที่ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
ของบริษัท จะช่วยแก้ไขและให้ค�ำแนะน�ำได้ผ่านทางการสนทนาทางโทรศัพท์ หรอื การท�ำ Remote Login ไปยงั ระบบสารสนเทศ
ของผู้ใช้บริการซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวิธีการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเอง
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการ
4. บริษัท ได้มีการจัดเตรียมห้องฝึกอบรมที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธภิ าพ 
และเจ้าหน้าที่ฝกึ อบรมที่มีความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเพื่อให้บริการฝึกอบรมแก่ผูใ้ ช้บริการรายใหม่ หรือพนักงานใหม่
ของผู้ใช้บริการเดิม  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะมาท�ำการฝึกอบรมที่บริษัท  บริษัท  ก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ไปท�ำการแนะน�ำได้ ณ สถานประกอบการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
ด้านการพัฒนาระบบ
จากการที่บริ ษัท  ได้ จัด ให้ มี เจ้ า หน้ าที่ทีม  CRM ที่จะคอยเยี่ ย มเยี ย นผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารของบริ ษัท  อย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัท จะได้รับรู้ถึงความต้องการใหม่ๆ จากผู้ใช้บริการ และจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมายังทีมงาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ
การให้บริการให้ดียิง่ ขึน้ และเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทที่มีความตัง้ ใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูใ้ ช้บริการทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธภิ าพ ความรวดเร็ว และการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
นอกจากการรับฟังข้อแนะน�ำจากผู้ใช้บริการโดยตรงแล้ว บริษัทยังมีทีมงานที่จะคอยติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท  ได้ให้บริการอยู่  และคิดค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นๆ (Value Added Services) ซึ่งรวมถึงการน�ำบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์รวมเพื่อ
น�ำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้บริการ
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หลังจากทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัท  ได้ท�ำการพัฒนาระบบงานแล้ว บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
อีกทีมหนึ่งที่จะท�ำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ  (QA: Quality Assurance) ของระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาว่าสามารถ
ประมวลผลได้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมบูรณ์ตามมาตรฐานของ
บริษัท  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมจะท�ำการปรับปรุงคู่มือการใช้งานตามระบบที่ได้แก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นหลังจาก
ผ่านการตรวจคุณภาพจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงมีการส่งมอบระบบงานใหม่นี้ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป โดยมีการนัดหมายและ
แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเตรียมพร้อม
ด้านการตลาด
จุดเด่นของการให้บริการของบริษัท คือการให้บริการที่เป็นลักษณะค่าบริการตามจ�ำนวนรายการ (Per Transaction)
ท�ำให้บริษัทมีรายได้ที่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ (Recurring Income) โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการออกแบบจนถึงจบกระบวนการพัฒนาและพร้อมส่งมอบบริการให้แก่
ผู้ใช้บริการ และเป็นผู้วางกลยุทธ์และแผนการในการน�ำเสนอบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการก�ำหนดรูปแบบในการ
คิดราคาค่าบริการ และส่วนลดต่างๆ (ถ้ามี)
ฝ่ า ยการตลาดยั ง มีหน้ าที่ ในการคอยติ ด ตามความคืบหน้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารที่บริ ษัท ได้ น�ำเสนอไป
เพื่อท�ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการต่อยอดจากการให้บริการที่มีอยู่ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
ด้านการลงทุน
บริษัท มีแผนที่พิจารณาการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงแทนการซื้อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  นอกจากนี้บริษัท  ยังมีการลงทุน
ในการจัดหาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่บริษัทมิได้มีการพัฒนาขึ้นเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า  เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรกั ษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ในบางกรณี
บริษัทอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดซือ้ อุปกรณ์หรอื ระบบบางระบบหากบริษัท ไม่สามารถจัดหาผูใ้ ห้บริการระบบที่มีคุณภาพ
หรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษัทก�ำหนดไว้
2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 อตุ สาหกรรมการให้บริการพิธีการศลุ กากรทางอิเล็กทรอนิกส์มีผเู้ ชื่อมตอ่ กบั ระบบคอมพิวเตอร์
ของศลุ กากร (Gateway) ทั้งสิน้ 3 ราย และมีผูใ้ ห้บริการรบั ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) ทั้งสิน้ 8 ราย (อ้างอิงจากเวปไซต์
ของ Thailand National Single Window) ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีการให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับภาคโลจิสติกส์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
และบรูไน
อาเซียนได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region)
3. การเป็นภูมภิ าคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั (Region of Equitable Economic Development)
4. การเป็นภูมภิ าคที่มีการบูรณาการเข้ากบั เศรษฐกิจโลก (Region fully Integrated into the Global Economy)

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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โดยประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะเป็ น ปั จจั ยส�ำคัญที่ก่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยทรัพยากรในอาเซี ย นมากขึ้ น
และเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในอาเซียน โดยนโยบายเปิดเสรีภายใต้เป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
เช่น การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ล้วนแล้วแต่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มสงู ขึน้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีที่ตัง้ ที่มีความได้เปรียบในด้านภูมศิ าสตร์ จากการที่ตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
ศูนย์กลางระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น พม่า  ลาว เวียดนาม  กัมพูชา  ตลอดไปจนถึงประเทศจีน จึงท�ำให้เป็นที่
คาดการณ์ว่าตลาดด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างมากจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไรก็ดี  นโยบายการเปิ ดเสรี ก็ ย ่ อ มกระตุ ้ น ให้ เ กิ ดการแข่งขันที่รุ น แรงขึ้ น ระหว่างประเทศในภู มิ ภ าคจึ ง มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้มีระดับการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว ต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ โดยในปัจจุบนั กรมศุลกากรได้เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการจัดตัง้ National Single
Window (NSW) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการท�ำธุรกิจ
ผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการภาครัฐ (Government)
ด้านการค้าขาย (Trade) ด้านการขนส่ง (Logistics) และด้านการช�ำระเงิน (Financial) ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของ NSW คือ
การสร้างให้เกิดการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันทุกด้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยจากการท�ำงานร่วมกัน
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว และพร้อมส�ำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(โปรดพิจารณารายละเอียดสภาวะการแข่งขันของบริการแต่ละประเภทในหัวข้อ 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ในส่วนของบริการใหม่  บริษัทมีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ  (Business Development Unit) และทีมบริหารโครงการ
(Project Management Team) ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจในหลากหลายสาขา มีวิสัยทัศน์ และความสามารถ
ในการประสานงานและบริหารโครงการ ท�ำหน้าที่วิจัยและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  เพื่อให้ผู้บริหารลงความเห็น
หรือแนะน�ำ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะมีการจัดทีมงานเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  และน�ำเสนอบริการใหม่นี้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะด�ำเนินการออกแบบรายละเอียด  และพัฒนาระบบบริการต่อไป โดยจะยึดรูปแบบธุรกิจของบริษัท 
ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการให้บริการ นอกจากนบี้ ริษัทมีแผนที่พิจารณาการเช่าอปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูง
แทนการซื้อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
จากผลงานประสบการณ์รูปแบบธุรกิจของบริษัท  และความส�ำเร็จที่บริษัท  ได้น�ำเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือในองค์กร และชื่อเสียงของบริษัท ท�ำให้มีหน่วยงาน
หลากหลายสาขา ได้เข้ามาเยี่ยมชมและขอค�ำแนะน�ำจากผูบ้ ริหารของบริษัท ในการพัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเหล่านนั้ ซึง่ ก็เป็นอกี หนึง่ ช่องทางในการที่บริษัท จะมีการพัฒนาระบบ
ธุรกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานเหล่านัน้ ในการด�ำเนินธุรกิจ หรือการให้บริการแก่ภาคเอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึง่
ในการผลักดันให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศให้มีมากขึ้นภายในประเทศ และมีผลต่อเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ
ขั้นตอนการจัดหาบริการของบริษัท
1. บริษัท จะติดตามข่าวสารของกรมศลุ กากรและหนว่ ยงานราชการอนื่ รวมถึงหนว่ ยงานภาคธุรกิจเกยี่ วกบั ความต้องการ
หรือแผนงานการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจออนไลน์ของบริษัท 
2. บริษัทรวบรวมความต้องการของหนว่ ยงานราชการเกยี่ วกบั การให้บริการออนไลน์จากหนว่ ยงานราชการ ผูใ้ ช้บริการ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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4. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทดสอบการเชื่อมตอ่ ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท พัฒนาเข้ากบั ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานราชการ หากมีข้อผิดพลาดทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์จะท�ำการแก้ไขระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จนถูกต้องเป็นที่พอใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ทีมงานจัดเตรียมระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ปฏิบตั กิ ารและโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะรองรบั ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ตดิ ตงั้ ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้า โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กบั ลูกค้า 
และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
7. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายการตลาดประเมินผลการตอบสนองจากลูกค้า  และท�ำการพัฒนาระบบธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มบริษัท ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 2 ฉบับ โดยกลุ่มบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รวมถึงการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปได้ดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่อนุมัติ
ส�ำหรับบริษัท
ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริม

1423(7)/2556
22 มีนาคม 2556
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise
Software, Digital Content และ
Embedded Software

2351(7)/2554
17 พฤศจิกายน 2557
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise
Software และ Digital Content

ระยะเวลาที่ ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

8 ปี

8 ปี

- อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวนและก�ำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้รับ
สิทธิและประโยชน์ที่ส�ำคัญ
อนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษี มีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจาก
ก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม  ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษี
ตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ อาจสรุปได้ว่าในปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในทุกบริการ ยกเว้นเพียงแต่  CDD Gateway
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในการให้บริการ แต่ใช้ซอฟท์แวร์จากต่างประเทศแทนโดยบริษัทมีการช�ำระ
ค่าลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็นการตอบแทน
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ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อุปกรณ์ส�ำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่อสาร

30.26

เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม

3.49
33.75

เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

รายการ

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ท�ำประกันภัยส�ำหรับทรัพย์สินในการด�ำเนินงานหลักของบริษัท  ซึ่งได้แก่สิ่งปลูกสร้าง
(มารวมฐานราก) เฟอร์นเิ จอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา เครอื่ งใช้ และอปุ กรณ์ไฟฟ้า ระบบสัญญาณและสื่อสาร และระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของการประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ประกันอัคคีภัย
719/8-9 ถ.พระราม 6 แขวงวงั ใหม่ เขตปทุมวนั กรงุ เทพฯ

8.0

30 พ.ค. 63 – 30 พ.ค. 64

บริษัท

ประกันอัคคีภัย
719/5 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

4.2

30 พ.ค. 63 – 30 พ.ค. 64

บริษัท

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทใน
ระยะยาว ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
บริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อก�ำกบั ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทนัน้ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท นอกจากนี้ ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท  และมีทุนช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท  แบ่งเป็น
จ�ำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้น�ำหุ้น
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ข้อจ�ำกัดการโอนหุ้น
หนุ้ ของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด โดยการโอนหุน้ จะต้องไม่ท�ำให้สัดส่วนการถือหุน้ โดยบุคคลต่างด้าวเกินของ
บริษัทมากกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกฎหมาย
ไม่ได้จ�ำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวส�ำหรับธุรกิจผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

อัตราส่วน

101,999,990

51.00

13,389,500

6.695

3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

7,884,400

3.942

4. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ

6,853,900

3.427

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

5,756,363

2.878

6. STATE STREET EUROPE LIMITED

4,403,200

2.202

7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน

4,276,600

2.138

8. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�ำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า

3,069,400

1.535

9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC

2,055,200

1.028

10. BBHISL NOMINEES LIMITED

1,963,700

0.982

48,347,747

24.173

200,000,000

100.00

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เคลาด์ครีเอชั่น จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

อัตราส่วน

499,998

100

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

1

0

3. นางสาวมณี จันทรวรัญญู

1

0

1. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

อัตราส่วน

1. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)

900,000

60

2. บริษัท ฟินโนเวท จ�ำกัด

599,999

40

3. นายภูมิ วิวัฒน์รุจิราพงศ์

1

0

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการด�ำเนินงานของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญาต่างๆ
ที่บริ ษัทผู ก พันอยู ่ ทั้ ง นี้ ม ติ ข องคณะกรรมการบริ ษัทที่ อนุมัติ ใ ห้ จ่า ยเงิ น ปั น ผลจะต้ อ งถู ก น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้
ปี

2561

2562

2563

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

0.74

0.90

0.78

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.7556

0.9743

0.7819

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)*

99.99

99.99

99.99

หมายเหตุ * การค�ำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ จะใช้เงินปันผลหารด้วยก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดที่ใช้ในการค�ำนวณจ่ายปันผล
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การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด�ำเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม  และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจส่งผลกระทบตอ่ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้เชื่อมต่อ
กบั ระบบคอมพิวเตอร์ของศลุ กากร (Gateway) ทั้งสิน้ 3 ราย (อ้างอิงจากเวปไซต์ของ Thailand National Single Window)
ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน และเนื่องจากหน่วยงานราชการไม่ได้ให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวส่งผลให้
ในอนาคตอาจมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถท�ำตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการเข้ามาให้บริการเป็นผู้เชื่อมต่อกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) หรือเป็นผูใ้ ห้บริการรบั ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) เพิ่มเติมซึง่ อาจท�ำให้
บริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในการแข่งขันสูงซึ่งอาจน�ำไปสู่การแข่งขันกันด้านราคา 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีจุดแข็งคือ บริษัทเป็นผูใ้ ห้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวที่เป็นทั้งผูเ้ ชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร (Gateway) และเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้าผู้ขนส่งสินค้าท�ำให้บริษัท
มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทยงั เป็นเจ้าเดียวที่พัฒนา Digital Business Technology Platform ที่ได้พัฒนา
เป็นของตนเอง ไม่มีค่า Software License หรอื ค่าบ�ำรงุ รกั ษา อกี ทั้งยงั สามารถน�ำแพลตฟอร์มนไี้ ปตอ่ ยอดกบั กลุ่มอตุ สาหกรรม
อื่นๆ อีกมาก และบริษัทยังมีกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งรกั ษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างตอ่ เนอื่ ง โดยบริษัทมีการตงั้ ราคา
การให้บริการที่มีความสมเหตุสมผลซึง่ ท�ำให้คแู่ ข่งขันรายใหม่สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษัทยังมุ่งเน้น
พัฒนาบริการเพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และมีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลที่ดี  รวมทั้งบริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์
การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีการพัฒนา Frontend Application มากกว่า 30 Application
ความเสี่ยงจากรายได้ของบริษัทมาจากการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ในปัจจุบันรายได้หลกั ของบริษัทมาจากหลายช่องทาง หลาย documents เช่น การให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) และหากเกิดการเปลยี่ นแปลงขึน้ กบั รายได้ในส่วนนยี้ อ่ มส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท 
อย่างไรก็ดี  บริการผ่านพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารยังเป็นบริการที่มีโอกาสเติบโตอีกมากจากกลุ่ม 
Logistics Community และในอนาคตจากปริมาณการน�ำเข้าส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทมีความเป็นผู้น�ำในบริการ
ดังกล่าว และมีนโยบายในการรกั ษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาด
ของจ�ำนวนการส่งข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท  ซึ่งบริษัทอยู่ในระดับผู้น�ำของตลาด  รวมทั้ง
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ในปัจจุบนั บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการประเภทอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่นรายได้จากการให้บริการ CDD
Gateway และ Digital Business Services อนื่ ๆ อกี หลายๆ อุตสาหกรรม หลายๆ เอกสาร ซึง่ เริ่มด�ำเนินการในปี 2556 ท�ำให้
รายได้จากทางอนื่ เพิ่มขนึ้ อย่างมีนัยยะ ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขนึ้ จากการมีรายได้ส่วนใหญ่ที่มาจากกลุ่มรายได้
จากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศยั ความรูค้ วาม สามารถและความช�ำนาญ
เฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดได้รวมทั้งบริษัทยังพึง่ พิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผูที่มี
้ ประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า 3 ปี
ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัท 
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการท�ำงานของบริษัทจะมีลักษณะการท�ำงานเป็นทีมท�ำให้บุคลากรในทีมจะสามารถท�ำงานทดแทนกันได้ รวมทั้งบริษัท
ยงั จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและบริษัทมีนโยบายก�ำหนดผลตอบแทนให้กบั พนักงานในระดับที่
แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทและมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าท�ำงานเต็มเวลาหลังการส�ำเร็จการศึกษา 
บริษัทได้จัดหาบุคลากรเพื่อเสริมทีมวิศวกรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้เหมาะสมกับงาน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การให้บริการของบริษัทพึ่งพานโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากรและ ETR Gateway (Electronic
Transaction Reporting Gateway) กับส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ภาครฐั และเอกชนมีนโยบายสนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ มีความสะดวกสบาย
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ลดความเสี่ยงจากเอกสารสูญหาย และมีความปลอดภัย รวมทั้งภาครัฐให้ความส�ำคัญ
กับการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ โดยปกติหากภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ ภาครัฐจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ท�ำให้บริษัทมีเวลาในการปรับแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายใหม่ของภาครัฐ
ความเสี่ยงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ความมีเสถียรภาพของระบบที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นหนึง่ ในปัจจัยที่ส�ำคัญที่ลูกค้าพจา
ิ รณาในการเลอื กใช้บริการของบริษัท
เนอื่ งจากบริการของบริษัทถือเป็นส่วนส�ำคัญในระบบธุรกิจของลูกค้าซึง่ ต้องการความตอ่ เนอื่ งในการใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนัน้
หากระบบการให้บริการของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติจากสาเหตตุ ่างๆ เช่น การประมวลผลที่ผิดพลาด ความล้มเหลว
ของการเชื่อมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการที่ระบบไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งานในขณะที่มีผู้ใช้งาน
พร้อมกันเป็นจ�ำนวนมากได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในบริการของบริษัทและจะส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้มีการท�ำสัญญาให้บริการกบั ลูกค้าโดยมีการรบั ประกนั ความพร้อม
ของระบบซึง่ บริษัทยินดีที่จะคืนค่าบริการไม่เกินวงเงินการใช้บริการที่ก�ำหนดให้กบั ลูกค้าในกรณีที่ระบบของบริษัทไม่สามารถ
ให้บริการได้
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยดังกล่าวมาก โดยได้มีการด�ำเนินการต่างๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการให้บริการ
ของบริษัทจะมีเสถียรภาพรองรบั ความต้องการใช้งานของลูกค้าได้โดยมีระบบส�ำรองที่พร้อมจะท�ำงานทันทีที่ระบบหลกั ไม่สามารถ
ให้บริการได้ มีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบให้มั่นใจว่าสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการเปิดให้บริการ
และมีทีมวิศวกรเฝ้าดแู ลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึง่ จากนโยบายของบริษัทดังกล่าวท�ำให้ที่ผ่านมาระบบของบริษัทมีความพร้อม
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ให้บริการไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บริการทั้งหมด และบริษัทยงั ได้รบั การรบั รองมาตรฐาน ISO 27001:2013
ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์พืน้ ฐาน (Cloud Computing) และระบบการให้บริการ (Service) ซึง่ เป็นมาตรฐาน
สากลล่าสุดในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยในปัจจุบันโปรแกรม
ที่ส�ำคัญที่บริษัทใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง หากบริษัท
ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจท�ำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยยี งั จะส่งผลให้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่จะท�ำงาน
รองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลบริษัทต้องมีการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
อย่างไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายจัดอบรมเกี่ยวกับ
โปรแกรม หรือเทคโนโลยใี หม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ดียิง่ ขึน้ จากการที่บริษัทมีทีมที่ปรึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกที่เข้ามาให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นอกจากนี้
ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท 
ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอื่นๆ ทดแทนการจัดซื้อ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรกั ษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ในบางกรณบี ริษัทอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
จัดซอื้ อปุ กรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัทไม่สามารถจัดหาผูใ้ ห้บริการระบบที่มีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการ
ตามระดับมาตรฐานของบริษัทที่ก�ำหนดไว้
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผูถ้ อื หุน้ อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงต้องมีการขยายธุรกิจ และการลงทุนในธุรกิจ
และเทคโนโลยใี หม่ๆ เช่น การรว่ มทุนเปิดบริษัทท�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีบลอคเชน และอื่นๆ ส�ำหรับในอนาคต แต่ความส�ำเร็จ
ของธุรกิจใหม่ๆ ใดๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมทั้งสภาพตลาด พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ กฎหมาย
กฎระเบยี บต่างๆ สถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีบ้ างปัจจัยเป็นความเสี่ยงที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่
ไม่อาจคาดคะเนได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะท�ำให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า 
เราไม่เห็นโอกาสในวิกฤตนั้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความส�ำคัญกับ
แผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในการต่อยอดธุรกิจที่เป็นการขยายโอกาสให้กับทางบริษัท พร้อมสอดแทรก
สิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหุ่นยนต์ HapyBot ซึ่งถูกคิดค้นให้ท�ำหน้าที่ขนส่ง น�ำทาง
เคลื่อนที่อิสระ เพื่อขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์การแพทย์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการแพทย์ หรือแม้แต่ระบบบริหาร
ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19)
แพลตฟอร์มเพื่อการบริจาค การจับคู่ ความต้องการและการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโควิด-19
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่าที่เกิดขนึ้ บริษัทยังคงสามารถรักษามาตรฐานทั้งทางด้าน
คุณภาพ  และผลประกอบการให้คงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างโอกาส  เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับ
บริษัทและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยงั่ ยนื เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจ
ที่ค�ำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และค�ำนึงถึงผูมีส่
้ วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของ
บริษัทฯ เช่น พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ และสามารถ
เติบโตได้อย่างเป็นที่ยอมรับในสังคม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่สร้างผลก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบในการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นแนวทาง 5 ข้อหลัก
ได้แก่
1. การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส โดยให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนบี้ ริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ที่ส
ิ อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของผลตอบแทน โอกาสในการก้าวหน้า สภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน รวมไปถึงการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนกั งานเพื่อให้พนกั งานของบริษัทฯ มีการเติบโตและสามารถแข่งขันได้
ในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  อีกทั้งบริษัทฯ มีการก�ำหนด  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน
ที่สอดคล้องกบั กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกบั การให้บริการกบั ลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการ โดยมีการรบั ฟัง
ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า  เพื่อให้บริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด 
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีระบบการเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถาม เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีทีมงานบริการ
ลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการน�ำข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการจัดการอบรมให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้
ลูกค้าของบริษัทฯมีความเข้าใจในรูปแบบการใช้บริการของ บริษัทฯ
4. การตอบแทนสังคม
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา  หรือ (COVID-19) ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในปี 2563
ท�ำให้การผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ส�ำหรับป้องกันและรักษาโรคนั้น มีก�ำลังการผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ
ส�ำนกั งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแี หง่ ชาติ (สวทช.), เครอื ข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนั แพทยศาสตร์แหง่ ประเทศไทย
(UHostNet), และกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาและเปิดให้บริการระบบ “บริหารความต้องการอปุ กรณ์ทางการแพทย์
สู้ภัยโควิด-19” (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19) เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ที่มีความต้องการรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ประสานไปยัง
ผู้ประสงค์บริจาคทั้งในนามบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อให้ความต้องการและปริมาณสินค้า  เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ URL: mds4covid19.in.th (Medical Devices System for COVID-19) ตอบโจทย์
การจับคู่หน่วยงานรับบริจาคและผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ส�ำหรับในอนาคตแพลตฟอร์มดังกล่าว
สามารถน�ำไปตอ่ ยอดใช้กบั ภาวะวิกฤตด้านอนื่ ๆ ได้อกี ด้วย เช่น โรคอุบตั ใิ หม่-อุบตั ซิ ำ 
�้ หรือภัยพิบตั ติ ่างๆ ที่เกิดขนึ้ ในประเทศ
เพื่อเพิ่มช่องทางในการรบั บริจาค และ Matching ความต้องการของผูร้ บั บริจาค คือ โรงพยาบาลหรอื สถานพยาบาล และผูบ้ ริจาค 
อาทิ ประชาชนทั่วไป, มูลนิธ,ิ หรือองค์กรนิตบิ ุคคล ในการบริจาคอปุ กรณ์ทางการแพทย์ได้ตรงกบั ความต้องการอย่างแท้จริง
ไม่เพียงเท่านี้ เน็ตเบย์และบริษัทในเครือ ได้ร่วมบริจาคหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการแพทย์ ยี่ห้อ HAPYbot (New Model
V.2020) ให้โรงพยาบาล จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูล, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น, และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และ
ลดความเสี่ยงในการสัมผัสและติดเชื้อ อาทิ ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถสื่อสารผ่านหุ่นยนต์ ช่วยน�ำทางเคลื่อนที่อิสระ
ขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
5. การให้ความส�ำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ
การท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิ าพ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีความจ�ำเป็น และมีมาตรการ
สนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทั้งในแง่ของกระบวนการท�ำงาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ
ในการที่จะพัฒนาการให้บริการที่จะเข้าไปช่วยลดกระบวนการท�ำงานในองค์กรของลูกค้า  ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร
ที่ไม่จ�ำเป็น เช่น การเปลี่ยนจากการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมาเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์การ
และสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม  บริษัทอยู่ในระหว่างการก�ำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา  การส่งมอบสินค้าบริการ อีกทั้งก�ำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการด�ำเนินธุรกิจให้ลดลงภายในระยะเวลา 3-5 ปี
อีกทั้งบริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในส�ำนักงาน บริษัทจึงมีมาตรการบ�ำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบ
การด�ำเนินการของบริษัทในแต่ละปีได้ บริษัทจึงอยู่ระห่างการจัดให้มีการสอบทานจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก อบก. หรือเทียบเท่า และจะคาดว่าจะเปิดเผยให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบได้ภายในระยะเวลา 3 ปี
นับจากนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
และเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้น�ำที่ริเริ่มการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับบริษัทผู้น�ำเข้า-ส่งออกผู้ผ่านแดนประเทศไทยที่จัดว่าเป็น
หนึง่ ในผูที่มี
้ บทบาทหลักในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) การน�ำเข้าและส่งออกของประเทศ โดยช่วยให้บริษัทผปู้ ระกอบการ
ที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ ใช้บริการตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ
“Better Faster Cheaper” หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน และลดความยุ่งยากของหน่วยงานในการจัดหา
ระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษา (Better) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ใน เวลาอันรวดเร็ว
ไม่ต้องเสียเวลา (Faster) และท�ำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีงบลงทุน
ที่สูง (Cheaper) ดังนั้นบริการของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่ส�ำคัญที่ช่วยให้ระบบการท�ำงานภายในองค์กร
ของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการใช้กระดาษ  และ
ลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
ทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
การให้บริการของบริษัทฯ ยังปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมของระบบ National Single Window ซึง่ ริเริ่มขนึ้ ตงั้ แตป่ ี 2541
และเป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หรือ Electronic Data Interchange: EDI ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ น�ำเข้า ส่งออกสินค้า  เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบ
ใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการ
ศุลกากรอย่างตอ่ เนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรอื e-Customs)
และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน (ที่มา: กรมศุลกากรประเทศไทย)
บริษัทฯ ยังมีการให้บริการที่สนับสนุนส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�ำนักงาน ปปง.)
ในขั้นตอนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�ำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบ
มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ของลูกค้า  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการให้บริการของบริษัทฯ
ทั้งนี้การตรวจสอบที่เข้มงวดดังกล่าวยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิเสธหรือยุติการท�ำธุรกรรมกับผู้ก่อการร้าย
ได้อย่างทันท่วงทีที่ทราบว่าผู้ท�ำธุรกรรมอาจมีการกระท�ำฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาจช่วยให้ติดตามผู้ร้ายที่ต้องการทุจริตได้อย่าง
ทันท่วงทีจากระบบตรวจสอบที่มีความรวดเร็ว ช่วยให้เกิดระบบการป้องกนั การกอ่ การร้ายทางการเงินที่มีความรัดกุมมากยิง่ ขึน้
ท�ำให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสทุจริตได้น้อยลงและช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินในสังคมที่ต้องตกเป็นเครื่องมือของ
กระบวนการฟอกเงินของคนร้ายในสังคม 
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับสถาบันทางเงินในประเทศไทยเพื่อทดแทน
การจ่ายช�ำระด้วยการใช้เงินสดและเช็ค ส่งผลให้ระบบการช�ำระเงินมีความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุน
การบริหารจัดการเงินสดของประเทศและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
ของผู้ประกอบธุรกิจ  ลดความเสี่ยงในการรับช�ำระเป็นเงินสดหรือเช็ค  และผู้ประกอบกิจการสามารถให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการก็ได้รับความสะดวกสบาย
ในการช�ำระเงินจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ
การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าในอดีตนั้น จะเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านเอกสารที่มีปริมาณมาก และต้องใช้กระดาษ
เป็นวัสดุหลักในการจัดท�ำเอกสารจ�ำนวนมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น การใช้กระดาษในปริมาณมากก็จะต้องท�ำให้มีการตัดต้นไม้
ท�ำลายป่าเพื่อน�ำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษส�ำหรับการใช้งานในปริมาณที่มากด้วย ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่ส�ำคัญมากต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก การเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานของลูกค้าจากการใช้กระดาษ
ในการจัดท�ำเอกสารและบันทึกข้อมูล มาเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ ท�ำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้
เป็นอย่างมาก อกี ทั้งยงั ช่วยให้การรบั -ส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมากยิง่ ขึน้  มีประสิทธภิ าพในการท�ำงานมากขึน้ ลดความผิดพลาด
ในการกรอกข้อมูลในเอกสารและน�ำข้อมูลในเอกสารไปใช้งานต่อไป และช่วยให้มีต้นทุนการด�ำเนินงานที่ถูกลงอีกด้วย
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลใบขนส่งสินค้าจากรูปแบบเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ยังช่วยให้เกิด
ความโปร่งใส มีการบันทึกเก็บเป็นหลักฐานในระบบและสามารถตรวจสอบได้ ท�ำให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่เกิดขึ้นในอดีต หน่วยงานราชการภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ระบบการน�ำเข้า-ส่งออก
ของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้  ทั้งนี้ ยงั เป็นการสนบั สนนุ การเจริญเติบโตของประเทศให้สามารถเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าในภูมิภาค ด้วยการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการน�ำเข้า-ส่งออก เช่น ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก
ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง โดยจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น และท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานกับบุคลากรที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการท�ำงาน
ร่วมกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการจ้างงานช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ เหล่านี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถน�ำรายได้
ไปใช้จ่ายเพื่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับส่วนตัวและครอบครัว ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเติบโตขึน้  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนกั งานเพื่อเตรยี มความพร้อมพนกั งานในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก่อนการเริ่มท�ำงาน และจัดอบรมพนักงานประจ�ำของบริษัทฯ อยู่เสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการน�ำมาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดียิง่ ขึน้ นอกจากนีแ้ ล้ว การอบรมพนักงานอยูเ่ สมอ ยังเป็นการช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
แต่ละคนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้รอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ�ำวันและหน้าที่การงานบริษัทฯ ได้เสมอ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกบั การตอ่ ต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกับคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ
และการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
ดังมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้าง
ช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�ำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ
ด้านศลี ธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่นและน�ำมาจัดท�ำ
เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม 
การบริจาคเพื่อการกศุ ล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญ
ั ทางธุรกิจและสนบั สนนุ กิจกรรมต่างๆ มีความโปรง่ ใส
และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ที่ิ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
งานขาย การตลาด จัดซื้อ
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

45

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ  โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้ง
ด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

การวิเคราะห์
และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดา้ นการคิดคน้ สร้างสรรค์และพัฒนา Digital Business Technology Platform และe-Business
Services Application ต่างๆ เพื่อให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจร โดยการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่ 1) กลุ่ม Digital Business Services 2) กลุ่ม Digital Transformation (Projects) ทั้งนี้
บริษัทฯ มีรายได้ในกลุ่มบริการ Digital Business Services เป็นรายได้หลักในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้
จากการให้บริการรวม 
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริการ Digital Business Services ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
388.45 ล้านบาท ลดลง 17.74 ล้านบาทเมื่อเทียบปี 2562 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.37 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง มีการ Lockdown ของหลายประเทศท�ำให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจ
อตุ สาหกรรมทั่วโลก รวมถึงภาคน�ำเข้า ส่งออกและกลุ่ม Logistics Supply Chain มีผลกระทบอย่างมากจากการปิดสนามบิน
ท�ำให้รายได้ในส่วนงาน Logistics ลดลง เนื่องจากลูกค้าของบริษัทได้รบั ผลกระทบจากการชะลอหรือการหยุดการด�ำเนินงาน
ชั่วคราว รวมถึงปัญหาตูค้ อนเทนเนอร์ขาดแคลนในระหว่างปี ส�ำหรับรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม Digital Transformation
(Projects) รายได้หลกั ของกลุ่มนมาจา
ี้ กการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้า ส�ำหรบั ปีบญั ชีสิน้ สุด วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทมีรายได้จากกลุ่มนี้เท่ากับ 5.46 ล้านบาท  และส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด  วันที่  31 ธันวาคม  2563 บริษัทไม่มีรายได้
จากงานโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารส�ำหรับ ปี 2563 มีจ�ำนวน 152.80 ล้านบาท ลดลง 7.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การลดลงร้อยละ 4.73 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารต่อรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 39.34
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 38.96) สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทได้ตั้งส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สูญซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS 9) จ�ำนวน 4.98 ล้านบาท และบริษัทมีโครงการโดยร่วมมือกับบุคคล
ภายนอกที่มีจิตศรัทธารว่ มกนั บริจาคหนุ่ ยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จ�ำนวน 5.66 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงของ
บุคลากรทางการแพทย์ในการติดเชื้อไวรัส Covid19 โดยได้มอบหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาล 10 แห่ง
ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 156.45 ล้านบาท 
179.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2563 ลดลง 22.63 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 12.64
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid19 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น
ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจไม่เอือ้ อ�ำนวยแต่บริษัทฯ ก็ยงั คงมีผลประกอบการที่สามารถสร้างก�ำไรสุทธิจากการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่งคง และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ได้อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งโดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.31 เท่า และ 0.30 เท่าตามล�ำดับ

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

1. กลุ่มบริการ Digital Business Services
2. กลุ่มบริการ Digital Transformation (Projects)
รายได้จากการให้บริการ

31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
356.30 98.53 406.19 98.67 388.45 100.00
5.31
1.47
5.46
1.33
361.61 100.00 411.65 100.00 388.45 100.00

ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 และวันที่  31 ธันวาคม  2563 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้
ในส่วนของกลุ่มบริการ Digital Business Services ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 และร้อยละ 100 ตามล�ำดับ ของรายได้
จากการให้บริการของบริษัทฯ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการกลุ่ม Digital Business Services เท่ากับ
388.45 ล้านบาท ลดลง 17.74 ล้านบาทเมื่อเทียบปี 2562 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.37 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ที่มีผลกระทบอย่างรนุ แรงกบั ทุกๆ กลุ่มธุรกิจอตุ สาหกรรมทั่วโลก ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างตอ่ เนอื่ ง ประกอบกบั
การชะลอตวั ของเศรษฐกิจซึง่ คาดว่าจะมีผลกระทบไปทั่วทุกกลุ่มอตุ สาหกรรมนนั้ ได้มีผลกระทบตอ่ รายได้การให้บริการของ
บริษัทดา้ นการให้บริการในส่วนงาน Logistics เนอื่ งจากลูกค้าของบริษัทได้รบั ผลกระทบจากการชะลอหรือหยุดการด�ำเนินงาน
ในด้าน Logistics ชั่วคราว รวมถึงปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในระหว่างปี
รายได้ Digital Transformation (Projects) ของบริษัทฯ ส�ำหรบั ปีบญ
ั ชีสิน้ สุด วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 5.46 ล้านบาท 
และส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีรายได้จากงานโครงการ โดยรายได้อื่นๆ เกิดจากการที่บริษัทฯ
ให้บริการตามค�ำร้องขอของลูกค้าเป็นกรณีพิเศษในลักษณะของโครงการ (Projects) และส่วนมากจะมีการรบั รูร้ ายได้หลงั จาก
การให้บริการในแต่ละโครงการเป็นแบบภายในงวดปีบัญชี  (One-time Revenue) อย่างไรก็ตามทั้งปี 2562 และ 2563
บริษัทไม่เน้นที่จะรับงานโครงการ

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด  วันที่  31 ธันวาคม  2561 วันที่  31 ธันวาคม  2562 และวันที่  31
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

ต้นทุนโปรแกรมเมอร์
ค่าเช่าระบบ Cloud
ค่า License Fee
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
อื่นๆ
ต้นทุนการให้บริการ

31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
18.87
5.22 26.65
6.47 31.59
8.13
16.06
4.44
7.87
1.91
5.93
1.53
25.94
7.17 26.92
6.54 27.10
6.98
2.75
0.76
9.52
2.31 11.61
2.99
6.95
1.93
9.82
2.39
5.98
1.54
70.57 19.52 80.78 19.62 82.21 21.16

หมายเหตุ   1 อัตราร้อยละเป็นการค�ำนวณบนรายได้จากการให้บริการ
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ต้นทุนการให้บริการหลกั ของบริษัทฯ คือ ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ ค่าเช่าระบบ Cloud และค่า License Fee ซึง่ เป็นต้นทุน
ค่าลิขสทธ
ิ ส�ำ
ิ์ หรบั ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ใช้งานในการด�ำเนินธุรกิจกลุ่ม Digital Business Services ทั้งนค่า
ี้ ลิขสทธ
ิ ซิ์ อฟต์แวร์นนั้
ช�ำระให้กับเจ้าของซอฟต์แวร์ในต่างประเทศที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 82.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 1.77 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนโปรแกรมเมอร์สูงกว่าปีก่อนตามการขยายตัวของทีมงาน รวมถึง
บริษัทมีการจ้างทีม programmer (outsource) เข้ามาช่วยงาน ค่า License fee ในปี 2563 สูงขึน้ ในแนวทางเดียวกบั การเพิ่มขนึ้
ของรายได้ค่าบริการ เนื่องจาก License fee จะแปรผันตามจ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
จากปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้ในปี 2563 โดยบริษัทบันทึกค่าเช่าพื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
(Co-location) ตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ค่าบริการระบบเคลาด์ (Cloud service) ลดลงเนื่องจากการที่บริษัทได้ลงทุน
ในระบบเครือข่ายเมื่อปลายปี 2561 ท�ำให้บริษัทสามารถปรับลดการใช้งานระบบเคลาด์จากบริษัทภายนอกโดยมาใช้งาน
ในระบบระบบเคลาด์ของบริษัทแทน ต้นทุนอนื่ ๆ ลดลงเนอื่ งจาก ค่าเช่าพื้นที่ส�ำหรบั อปุ กรณ์ระบบเครอื ข่าย (Co-location) เดิม
ที่รวมอยู่ในกลุ่มค่าใช้จ่ายอื่นได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ตามที่กล่าวข้างต้น

ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก�ำไรขั้นต้น

งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่
งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
291.04
80.49
330.87
80.38
306.24
78.84

ในปี 2561 ถึงปี 2562 บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการและก�ำหนดราคาการให้บริการที่สอดคล้องกบั ต้นทุน
ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากอัตราก�ำไรขั้นต้นที่อยูใ่ นระดับที่สม�่ำเสมอประมาณร้อยละ 78 ถึง 80 ของรายได้ ส�ำหรบั ปี 2563
อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเป็นผลจากรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส  Covid19 และเมื่อน�ำรายได้
มาค�ำนวนเทียบกับต้นทุนการให้บริการที่ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่คงที่หรือไม่ได้ผันแปรตามรายได้ ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของ
ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 และ ปี 2562

รายได้อื่นและรายได้ทางการเงิน
รายได้อื่นและรายได้ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 อยู่ที่ 8.58 ล้านบาทและ 5.98 ล้านบาทตามล�ำดับ โดยรายได้อนื่ ที่ส�ำคัญได้แก่ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากบริษัทฯ ดอกเบยี้
รับและเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินรวมส�ำหรับ งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ปีสิ้นสุดวันที่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
43.38 12.00 48.54 11.79 49.04 12.62
4.72
1.30
5.27
1.28
1.91
0.49
48.10 13.30 53.81 13.07 50.95 13.12

หมายเหตุ   1 อัตราร้อยละเป็นการค�ำนวณบนรายได้จากการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของบริษัทฯเท่ากับ 50.95 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 2.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562
คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 5.31

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
และผลตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงานและค่าสาธารณูปโภค
ค่าสอบบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

73.23

20.25

84.17

9.05
1.71
0.48
9.54
94.01

2.50
8.41
0.47
1.77
0.13
0.65
2.65 11.58
26.00 106.58

20.45

67.61

17.41

2.04
7.04
0.43
1.81
0.16
3.30
2.81 22.09
25.89 101.85

1.81
0.47
0.85
5.69
26.22

หมายเหตุ   1 อัตราร้อยละเป็นการค�ำนวณบนรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 101.85 ล้านบาท ลดลง 4.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีกอ่ น ซึง่ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 4.44 ค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงมาจากกลุ่มเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน และผลตอบแทนกรรมการ
เนอื่ งจากสภาพเศรษฐกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19 ทางบริษัทได้ปรับลดอัตราการจ่ายโบนัส
ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงเงินบ�ำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสถาณการณ์
ปัจจุบัน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้เมื่อต้นปี 2563 ท�ำให้
มีค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์สทธ
ิ กิ ารใช้ (right-of-use assets) หรือเดิมคือค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน ซึง่ เดิมบันทึกอยูใ่ นกลุ่ม
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2563 สูงเนื่องจาก บริษัทได้ตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สูญซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
(TFRS 9) จ�ำนวน 4.89 ล้านบาท และบริษัทมีโครงการโดยร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคหุ่นยนต์
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จ�ำนวน 5.66 ล้านบาท  เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการติดเชื้อไวรัส 
Covid19 โดยได้มอบหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาล 10 แห่ง
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ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทไม่ได้มีการท�ำสัญญาหรือธุรกรรมใดที่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนทางการเงินท�ำให้ปี 2562 และปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
ต้นทุนทางการเงินในงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ เกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้ในปี 2563
ซึง่ เป็นการน�ำค่าเช่าอาคารส�ำนกั งานและค่าเช่าพื้นที่ส�ำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Co-location) มาบันทึกตามมาตรฐาน
การบัญชี (TFRS 16)

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 และวันที่  31ธันวาคม  2563 เท่ากับ
1.90 ล้านบาท และ 1.29 ล้านบาทตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอตั ราการจ่ายภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ากบั ร้อยละ 1.05
และร้อยละ 0.82 ของก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามล�ำดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในส่วนของรายได้จากการให้บริการเป็นส่วนใหญ่  (ยกเว้นรายได้จากการให้บริการที่บริษัทฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเอง
ในการให้บริการ แต่ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศแทนโดยบริษัทฯ มีการช�ำระค่าลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็นการตอบแทน)
จากสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายของส่วนงานที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นท�ำให้ก�ำไรที่เสียภาษีลดลง จ�ำนวนภาษีจึงลดลง สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม
การลงทุนของบริษัทฯจะหมดอายุในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 179.08 ล้านบาท 
และ 156.45 ล้านบาทตามล�ำดับ
ส�ำหรบั ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 22.63 ล้านบาท คิดเป็นอตั ราการลดลงร้อยละ 12.64
จากปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid19 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้สินทรัพย์หลัก
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกหนีก้ ารค้าจากการให้บริการกับลูกค้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ให้บริการกับลูกค้า
ซึ่งบันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซึ่งบันทึกในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 647.22 ล้านบาท และ 609.41 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียน (เงินลงทุนชั่วคราว) และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เดิมคือเงินลงทุนชั่วคราว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 272.06 ล้านบาท และ
286.22 ล้านบาท  ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวนั้นเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะน�ำเงินสดที่เหลือจากการด�ำเนินงาน
ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ในระดับที่เหมาะสม  โดยนโยบายการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ก�ำหนดให้
บริษัทฯ สามารถน�ำเงินไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร กองทุนตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและวิสาหกิจ  ตราสารแห่งหนี้ รวมถึง
ตราสารแห่งทุน (ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน)
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ สามารถแยกตามระยะเวลาที่ค้างช�ำระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่ งบการเงินรวม ณ วันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

41.01

36.31

41.07

14.51
0.20
55.72
55.72

19.25
0.17
55.73
55.73

15.13
9.97
66.17
(4.98)
61.19

4.18
4.18
59.90

9.56
0.01
9.57
65.30

4.38
4.38
65.57

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
55.73 ล้านบาท และ 61.19 ล้านบาทตามล�ำดับ
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 49 วัน และ 54 วัน ตามล�ำดับ โดยระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยส�ำหรับปี 2562 จนถึงปี 2563 อยู่ในระดับปกติเนื่องจากบริษัทฯ ให้เครคิตการค้ากับลูกค้าประมาณ 30 วัน
ถึง 60 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการผิดนัดช�ำระหนี้จากลูกค้าโดยจะสังเกตได้จากยอดลูกหนี้การค้าที่มี
อายเุ กิน 3 เดือนที่อยูใ่ นระดับต�่ำ ยกเว้นกรณลี กู หนคี้ งค้างของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องจากศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค�ำสั่งให้บริษัท  การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ท�ำแผนเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้ตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วในงบการเงินจ�ำนวน 4.98 ล้านบาท 
ลูกหนอี้ นื่ ของบริษัทฯ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 9.58 ล้านบาท และ 4.38 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าบริการค้างรับ
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เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
9.56 ล้านบาท และ 9.20 ล้านบาทตามล�ำดับ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกนั เป็นเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ำ
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค�้ำประกันการออกหนังสือค�้ำประกันการให้บริการแก่ลูกค้า 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เดิมคือเงินลงทุนระยะยาวอื่น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นเท่ากับ 198.09 ล้าน
บาท  และ 139.81 ล้านบาทตามล�ำดับซึ่งเป็นมูลค่าเงินที่บริษัทฯน�ำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนตาม
นโยบายของบริษัทฯ ที่จะน�ำเงินสดที่เหลือจากการด�ำเนินงานไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ในระดับที่เหมาะสม

อุปกรณ์
รายการอุปกรณ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่อสาร
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอุปกรณ์เท่ากับ 31.18 ล้านบาท และ 30.26 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ในปี 2562 มูลค่าอุปกรณ์ของบริษัทฯ ลดลง 0.92 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 259.61 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 40.11 ของสินทรัพย์รวม และ 199.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยอาจกล่าว
ได้ว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจาก
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service)

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนสี้ นิ ตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.30 เท่า 
และ 0.31 เท่าตามล�ำดับ ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบยี้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินที่แสดงในงบการเงินเกิดจากการบนั ทึกบญ
ั ชีตามมาตรฐานบญ
ั ชี TFRS16 ที่บงั คับใช้
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนสี้ นิ รวมเท่ากบั 147.52 ล้านบาท และ 144.50 ล้านบาท 
ตามล�ำดับซึ่งปัจจุบันหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับ
ล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนอี้ นื่ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 7.83 ล้านบาท และ 5.41 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยแบ่งเป็นมูลค่าเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 3.10 ล้านบาท และ 2.87 ล้านบาทตามล�ำดับ
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 51.26 ล้านบาท และ 44.75 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ได้แก่ โบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รบั ลว่ งหน้า ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 46.24 ล้านบาทและ 47.04 ล้านบาท 
ตามล�ำดับ รายได้รบั ลว่ งหน้า การช�ำระเงินค่าบริการลว่ งหน้าเป็นรายปี ดังนนั้ เมื่อมีจ�ำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึน้  มูลค่ารายได้รบั
ล่วงหน้าจึงปรับเพิ่มขึ้นในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการหนสี้ นิ หมุนเวยี นอนื่ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 6.99 ล้านบาท 
และ 9.73 ล้านบาทตามล�ำดับซึ่งหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ส�ำคัญ คือ ภาษีขาย และภาษีประเภทอื่นๆ ที่มีก�ำหนดการช�ำระ
ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า แสดงในงบการเงินเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้ในปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 499.70 ล้านบาท และ
464.90 ล้านบาทตามล�ำดับ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลง 34.80 ล้านบาท ซึ่งลดลง
ตามผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid 19
บริษัทฯ มีการท�ำผลก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ
โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีบญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 151.12 ล้านบาท 
และ 194.85 ล้านบาทตามล�ำดับ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึง่ ก�ำหนด
ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และหลงั จากการหักส�ำรองตามกฎหมาย โดยอตั ราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลยี่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั สภาพคลอ่ ง
แผนการลงทุน และแผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 และปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เท่ากับร้อยละ 36.86 และร้อยละ 32.44 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�ำนวนจากก�ำไรสุทธิหารมูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยระหว่างมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดและปลายงวด)

การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานส�ำหรบั ปีบญั ชีสิน้ สุดวนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 และวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 177.73 ล้านบาท และ 166.01 ล้านบาทตามล�ำดับโดยคิดเป็นอัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไรที่ร้อยละ 98.20 และ
ร้อยละ 103.14 ตามล�ำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการท�ำกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยน�ำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งให้อัตรา
ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์โดยในปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไป
กิจกรรมลงทุนเท่ากับ 24.63 ล้านบาท  และวันที่  31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ
47.46 ล้านบาทตามล�ำดับ
ส�ำหรบั ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 24.63 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยการลดลงของเงินลงทุน
ชั่วคราวจ�ำนวน 97.48 ล้านบาท การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท การซือ้ เงินลงทุน
ระยะยาวอื่นจ�ำนวน 333.57 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์จ�ำนวน 2.97 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ�ำนวน 4.08 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้าจ�ำนวน 9.0 ล้านบาทและ กระแสเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
จ�ำนวน 220.52 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 6.21 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 47.46 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
ทางการเงินจ�ำนวน 512.11 ล้านบาท การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันจ�ำนวน 0.36 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายซื้ออุปกรณ์จ�ำนวน 2.33 ล้านบาท  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 0.08 ล้านบาท  และ กระแสเงินสดรับ
จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�ำนวน 555.95 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับจ�ำนวน 5.73 ล้านบาท เจ้าหนีจา
้ กการซือ้ สินทรัพย์
ทางการเงินจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�ำนวน 0.21 ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 151.12 ล้านบาท ซึง่ เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทั้งจ�ำนวน และปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 200.29 ล้านบาท ซึง่ เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบั
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 194.85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS16 จ�ำนวน 5.44 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.45 เท่า และ
3.72 เท่าตามล�ำดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูงกว่า 1.00 เท่า ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 80.38 ร้อยละ และ ร้อยละ 78.84 ตามล�ำดับซึ่ง
บริษัทฯ สามารถรกั ษาอตั ราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในระดับประมาณร้อยละ 75 ขึน้ ไปได้อย่างตอ่ เนอื่ งแสดงถึงความสามารถ
ในการก�ำหนดราคาการให้บริการของบริษัทฯ ตามต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 28.47 ร้อยละ และร้อยละ 24.90
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลานั้นแปรผันตามก�ำไรสุทธิและมูลค่า
สินทรัพย์รวม 

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนสี้ นิ ตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หนุ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.30 เท่า 
และ 0.31 เท่าตามล�ำดับ ซึง่ ระดับของอตั ราส่วนหนสี้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูใ่ นระดับต�่ำ แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
ที่แข่งแกร่ง โดยในปี 2563 เเละปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงินที่แสดงในงบการเงิน
เกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้ในปี 2563

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ส่วนที่ 2
การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
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นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงั คับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ อื หนุ้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ  นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�ำกบั ดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการ หรอื บุคคลใดๆ ที่ได้รบั มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษัทฯ
5. ด�ำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจน
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด�ำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม 
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท�ำกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ส�ำหรับ
รายการที่ท�ำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ำรายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อกั ษร และทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย
อย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
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13. พิจารณาแตง่ ตงั้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด 
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร
และจ�ำเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นนั้ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ 
หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรอื บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรอื ประกาศคณะกรรมการก�ำกบั ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรอื อาจได้รบั ประโยชน์ในลกั ษณะใดๆ หรอื อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อนื่ ใดกบั บริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกั เกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลกั ทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกยี่ วกบั การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลกั ทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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•
•
•
•
•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรบั ปรงุ แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. ในการปฏิบตั งิ านขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริหาร หรอื พนกั งานของบริษัทฯ ที่เกยี่ วข้องมารายงานให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
และจ�ำเป็น
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�ำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจ�ำเป็น

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
พร้อมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
2. พิจารณาสรรหา  และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ
ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ด้านการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลกั เกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอ่ ย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยูใ่ นลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบีย้ ประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลยี่ นแปลง และแนวโน้มในเรอื่ งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดยอ่ ย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหรอื อตุ สาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสามารถแข่งขันกบั บริษัทจดทะเบยี นอนื่ ๆ
ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนชี้แจงและตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
การก�ำหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
ในนามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี หรือการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
5. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการ
บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
6. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหาร และด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร
และด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการด�ำเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนด
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ  นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ในล�ำดับขั้นการด�ำเนินการและอ�ำนาจอนุมัติธุรกรรมที่เกยี่ วข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้
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รายละเอียดธุรกรรม

ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหาร

การอนุมัติจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติด�ำเนินการจัดซอื้ ทรัพย์สนิ หรอื เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุระ
ของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารบั รอง ค่าของขวญ
ั ตามประเพณี 
การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นทรัพย์สินลงทุน) วัสดุ อุปกรณ์ส�ำนักงาน การดูงาน การฝึกอบรม
สัมนา หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะท�ำนองเดียวกัน

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)

ไม่เกิน 1,500,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital
Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับรายการที่เกยี่ วโยงกนั และรายการได้มาหรอื จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.)

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital
Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช่การลงทุน
หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

5. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ 
หรอื มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรอื ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ดูแล บริหารงาน ด�ำเนินงาน และปฏิบตั งิ านประจ�ำตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดท�ำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�ำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอ�ำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานในระดับที่ต�่ำกว่า
กรรมการผู้จัดการ และน�ำเสนอการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง หรือก�ำหนดค่าตอบแทนในต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม  ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ค�ำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ในล�ำดับขั้นการด�ำเนินการและอ�ำนาจอนุมัติธุรกรรมที่เกยี่ วข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้
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รายละเอียดธุรกรรม
การอนุมัติจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจอนุมัติของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติด�ำเนินการจัดซอื้ ทรัพย์สนิ หรอื เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามปกติธุระ
ของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารบั รอง ค่าของขวญ
ั ตามประเพณี 
การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นทรัพย์สินลงทุน) วัสดุ อุปกรณ์ส�ำนักงาน การดูงาน การฝึกอบรม
สัมมนา หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะท�ำนองเดียวกัน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)
การเบิกเงินทดรองจ่าย
การอนุมัติเบิกเงินสดย่อย

ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital
Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับรายการที่เกยี่ วโยงกนั และรายการได้มาหรอื จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ส�ำนักงาน กลต.)

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�ำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital
Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช่การลงทุน
หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

6. พิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญแต่ละรายออกจากบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
7. พิจารณาอนุมัติการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
8. พิจารณาการลงทุนหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือสินทรัพย์ที่ถือเป็นหลักทรัพย์และตราสาร
ทางการเงินเพื่อสภาพคล่องหรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคลอ่ งส่วนเกิน ทั้งนอี้ �ำนาจการอนุมัติแตง่ ตงั้ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นของคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติการค้า  เช่น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาด และ
ให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
10. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ 
หรอื มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรอื ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรอื บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรอื ประกาศคณะกรรมการก�ำกบั ตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรอื อาจได้รบั ประโยชน์ในลกั ษณะใดๆ หรอื อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ก�ำหนดคุณสมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถ้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรือผูมี้ อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถอื หนุ้ ของผูที่้ เกยี่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรอื เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่ มบริหารงาน ลูกจ้าง พนกั งาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรอื ผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวนั ที่ยนื่ ค�ำขออนญ
ุ าตตอ่
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบตุ ร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูมี้ อ�ำนาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรอื เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบั บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรอื เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ที่มีนัย หรือผูมี้ อ�ำนาจควบคุมของผูที่มีค
้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีกอ่ นวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบั
หรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีที่้ ต้องช�ำระตอ่ อกี ฝ่ายหนึง่ ตงั้ แตร่ อ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทรว่ ม ผูถ้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผูมี้ อ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูมี้ อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรอื เคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอื ที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะท�ำการ
คัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อท�ำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จา รณาแต่ ง ตั้ง  ทั้ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ค วามรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด โดยบุคคล
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือ ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน ซึ่งมีกรรมการกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
และท�ำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการคัดเลอื กบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการหรอื ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหนง่ ในขณะนนั้
จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ การอุทิศเวลา  รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหาร
มีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือ
ของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม  เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เพื่อก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญและควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม  และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม  นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตาม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชด 
ิ และรายงานฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทางมิชอบ ดังนี้
1. บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการป้องกันการน�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้โดยก�ำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามน�ำข้อมูล
ไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษัท ฯ ที่ได้ รับ ทราบข้ อ มู ล ที่เป็ น สาระส�ำคัญและข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษัท ฯ ที่มีผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการ
ก�ำหนดห้ามผู้บริหารท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา  1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ที่เป็นสาระส�ำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
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3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถอื หลกั ทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ เมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่า 
ที่แท้จริง ผูบ้ ริหาร คู่สมรส และบตุ รที่ยงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะเป็นผูมี้ กรรมสิทธใิ์ นหลักทรัพย์นนั้ เช่น การถือโดยบุคคลอื่น
ในลักษณะอ�ำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดโทษทางวินัยส�ำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�ำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือน�ำไป
เปิดเผยจนอาจท�ำให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกก่ รณี ได้แก่ การตกั เตอื นด้วยวาจา 
การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�ำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี  และค่าบริการอื่นซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงิน

(หน่วย: บาท)
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ค่าบริการอื่น

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

950,000

60,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

1,000,000

66,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

1,050,000

70,000

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
งบการเงิน

(หน่วย: บาท)
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ค่าบริการอื่น

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

950,000

60,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

1,000,000

66,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

1,050,000

70,000

หลักบรรษัทภิบาลของกิจการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธผิ ถู้ อื หุน้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทธ
ิ ขิ องตนเองโดยสิทธขัิ น้ พื้นฐานของผูถ้ อื หุน้
ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สทธ
ิ อิ อกเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื หนุ้ เพื่อแตง่ ตงั้ หรอื ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้
• บริษัทฯ จะจัดส่งหนงั สือเชิญประชุมผูถ้ อื หนุ้ พร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ ก�ำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที่ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีค�ำชี้แจ้งและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด 
และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
• ก่อนด�ำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลกั เกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบั คะแนนเสียง
ในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ผูถ้ อื หนุ้ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูถ้ อื หนุ้  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแตง่ ตงั้ กรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแตล่ ะรายการ
• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอน
การลงคะแนน ค�ำถามค�ำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็ปไซต์ของตลาดหลกั ทรัพย์ฯ ภายในวนั เดียวกนั กบั วนั ประชุมหรอื อย่างช้าภายใน
เวลา 09.00 น. ของวนั ท�ำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินการในดังกล่าว ดังนี้
• บริษัทฯ จะจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
• บริษัทฯ จะด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  และจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ลว่ งหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
• บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูล
ของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนงั สือยินยอมให้แกป่ ระธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลกั เกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด 
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• บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อน�ำมาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกยี่ วกบั บริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา แก่ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทางมิชอบ
• บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณา
ในวาระนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่  รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ
จะปฏิบตั ติ อ่ ผูมีส่
้ วนได้เสียเหล่านีอ้ ย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูมีส่
้ วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผถู้ อื หนุ้ ใช้สทธ
ิ ขิ องตนเอง โดยสิทธขัิ น้ พื้นฐานของผูถ้ อื หนุ้ ได้แก่ การซอื้ ขายหรอื โอนหุน้
การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ
ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค�ำถามต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระท�ำอันเป็นการละเมิด  หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
ที่ส�ำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่ส�ำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
พนักงาน
1. บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม  โดยอ้างอิงจากผลการท�ำงานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ
จะวัดผลการด�ำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
3. บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่น�ำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน
ประวัติการรักษาพยาบาลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามข้อบังคับ และกฎหมาย
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ลูกค้า
1. บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการด�ำเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า  โดยบริษัทฯ จะให้บริการและสินค้า
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภยั ตอ่ ผูบ้ ริโภค ตามข้อก�ำหนดที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้า รวมทั้งปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1. บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินงานธุรกิจ  โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อตกลงที่ก�ำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ  โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า
1. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบตั ที่ดี 
ิ ซงึ่ บริษัทฯ จะไม่ท�ำลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา  ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระท�ำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม
ต่อการแข่งขัน
หน่วยงานราชการ
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2. บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่  และหน่วย
งานรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม  โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ผ
้ ้มีส่
ู วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณยี มา
์ ยงั ส�ำนกั งานเลขานกุ ารบริษัทฯ ตามที่อยูบ่ ริษัทฯ หรอื ทางอเี มล์
corporatesecretary@netbay.co.th ทั้งน ขี้ อ้ มูลเรอื่ งร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะด�ำเนินการ
สั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  และโปร่งใส  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มี
ส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
อย่างสม�่ำเสมอ
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
เพื่อก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�ำหน้าที่
พิจารณาในเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและ
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการว่า คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ ไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมอิสระ
มากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ในปัจจุบนั นายไพรัช ธัชยพงษ์ ซึง่ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ (เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท  อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายหนึง่ ของบริษัทฯ) และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึง่ หนึง่ อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระ
ทุกท่านของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  เพื่อช่วย
ตรวจสอบให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการทางธุรกิจใดๆ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้เงื่อนไขและราคาของการท�ำรายการถูกก�ำหนดให้เสมือนเป็นการเข้าท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
(arm’s length basis) โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการท�ำรายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ
การท�ำรายการ และบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดของการเข้าท�ำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดไว้ อ ย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
จะใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี (Annual General Meeting : AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย การเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้อง
พิจารณาตามความสามารถของบริษัทฯ ประกอบด้วย การก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�ำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจ�ำทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความส�ำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส 
และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารน�ำไปพิจารณาและด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดท�ำวาระต่างๆ ของการประชุมและ
ด�ำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  รวมถึงการบันทึก
การประชุม  โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทฯ ได้มีการบันทึก
รายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการ
ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาน และ อื่นๆ
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริหาร ดังนี้

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และบริหาร

ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการ
ผู้บริหาร

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ส�ำนัก
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิศวกรระบบ

ฝ่ายบัญชี
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โครงสร้างการจัดการบริษัทย่อย
โครงสร้างการจัดการของ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

คณะกรรมการ
บริษัท
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
เลขานุการ
ผู้บริหาร

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เริ่ม มกราคม 2562

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 7 ท่านดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
5. นายวิชิต ญาณอมร

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิ จา รณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจิราพงศ์, นายอัครเดช โรจน์เมธา, และนางกอบกาญจนา วรี ะพงษ์ประดิษฐ์ สองในสามคนนลี้ งลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
เลขานุการบริษัท
นางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทส�ำหรับปี 2563 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

5/5

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

5/5

3. นายอัครเดช โรจน์เมธา

5/5

4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง

5/5

5. นายวิชิต ญาณอมร

5/5

6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

5/5
5/5

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณาก�ำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ  นโยบาย เป้าหมาย
แนวทาง แผนการด�ำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
5. ด�ำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ตลอดจน
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินการลงทุน และการด�ำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศข้อก�ำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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9. ดููแลมิิให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
10. พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มของบริิษััทอย่่างเป็็นธรรม 
โดยกรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้าหากมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในสััญญาที่่ทำ� ำ�กัับบริิษััท ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับรายการ
ที่่�ทำำ�กัับกรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนนอนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�น
11. จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาลเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และทบทวน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทเพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกราย
อย่่างเป็็นธรรม
12. ขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากองค์์กรภายนอก หากมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสม
13. พิิจารณาแต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่บ่� ริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อย เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริิหาร เป็็นต้้น และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว
เพื่่�อช่่วยดููแลระบบบริิหาร และระบบควบคุุมภายในให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดไว้้
14. พิิจารณาแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทเพื่่�อดููแลให้้คณะกรรมการและบริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมาย ประกาศ ข้้อกำำ�หนด 
และระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ
15. พิิจารณาแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริิหาร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
และจำำ�เป็็น
16. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท  โดยคณะกรรมการบริิษััทจะประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของตนเองเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และพิิจารณาหาแนวทางเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ทั้้�งนี้้�  การมอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทนั้้�นจะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ 
หรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทสามารถอนุุมััติิรายการ
ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยามไว้้ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่ที่่� ่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิไว้้
การสรรหากรรมการบริษัท
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งในขณะ
นั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม  และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ การอุทิศเวลา  รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมี
คุณสมบตั คิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่ พระราชบญ
ั ญตั บิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้ง
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทต้องได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่
กรณี)
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนัน้ ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
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1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้น
ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อนึ่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น
ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก�ำหนด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลอื กกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัด
้ การก็ได้โดยให้ด�ำรงต�ำแหนง่ อยู่
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน
3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการหรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก�ำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั กอ่ นวนั ประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธปิ ระโยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู ่ ใ นที่ประชุม  หรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ ให้ ร องประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือต�ำแหน่งรองประธานกรรมการว่างลง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธอิ อกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) ณ วันที่  31
ธันวาคม 2563
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ชื่อ - นามสกุล
ของตนเอง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
5. นายวิชิต ญาณอมร
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

101,999,990
10
-

จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
้นเพิ่ม (ลด)
คู่สมรส/บุตร จ�ำนวนหุ
ระหว่างปี
ระหว่างปี
-

-

-

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ชื่อ - นามสกุล
ของตนเอง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
5. นายวิชิต ญาณอมร
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

จ�ำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด)
้นเพิ่ม(ลด)
คู่สมรส/บุตร จ�ำนวนหุ
ระหว่างปี
ระหว่างปี

1
-

-

-

-

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งท�ำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนางปัทมา วงษ์ถว้ ยทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงิน และมีนางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปี 2563 เป็นดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
4/4
4/4
4/4

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธผิ ล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ ตงั้ โยกย้าย เลิกจ้างหวั หน้าหนว่ ยงานตรวจสอบภายในหรอื หนว่ ยงานอนื่ ใดที่รบั ผิดชอบเกยี่ วกบั
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลกั ทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยหลั ก ทรัพย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพย์  ข ้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ในการปฏิบัติงานขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริหาร หรอื พนกั งานของบริษัทที่เกยี่ วข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
และจ�ำเป็น
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�ำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจ�ำเป็น

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

79

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะท�ำการคัดเลอื ก
กรรมการอิสระเพื่อท�ำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากต�ำแหนง่ ตามวาระนนั้ อาจได้รบั เลอื กให้กลบั เข้ามาด�ำรงต�ำแหนง่ อกี ได้ กรณีที่ต�ำแหนง่ กรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด  โดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครงั้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�ำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในต�ำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนั้นๆ ในการออกเสียง
กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธอิ อกเสียง ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดคุณสมบตั ขิ องกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถอื หนุ้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหนุ้ ที่มีสิทธอิ อกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ ย บริษัทรว่ ม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้ อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูที่้ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ด้วย
2. ไม่เป็นหรอื เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่ มบริหารงาน ลูกจ้าง พนกั งาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรอื ผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ตอ่ ส�ำนกั งาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอื ที่ปรึกษา 
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบตุ ร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูมี้ อ�ำนาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูมี้ อ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทในลกั ษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจา
ิ รณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอื เคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่ นวนั ที่ยนื่ ค�ำขออนญ
ุ าตตอ่ ส�ำนักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม 
ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรอื คู่สัญญามีภาระหนีที่้ ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตงั้ แตร่ อ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรอื ตงั้ แต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูมี้ อ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันที่มีนยั กบั กิจการของบริษัทหรอื บริษัทยอ่ ย หรอื ไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรอื ถอื หนุ้ เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหนุ้ ที่มีสิทธอิ อกเสียงทั้งหมดของบริษัทอนื่ ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับปี 2563 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุมทั้งหมด
1/1
1/1
1/1

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
พร้อมทั้งก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
2. พิจารณาสรรหา  และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ
ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท  กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยูใ่ นลกั ษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบีย้ ประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยให้พิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับ
บริษัทในธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลยี่ นแปลง และแนวโน้มในเรอื่ งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดยอ่ ย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียน
อื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนชี้แจงและตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
การก�ำหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
ในนามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี หรือการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
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5. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย กรรมการ
บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
6. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การสรรหากรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ มีกรรมการกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งและท�ำหน้าที่กรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทน
จะมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  และพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท  นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ยังพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท  (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎบัตร และ (4) ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติให้ออก ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบตั เิ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้
เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามก�ำหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการให้ประธานก�ำหนดวันประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
ในต�ำแหน่งขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
5. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุความจ�ำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้
ประธานกรรมการทราบล่วงหน้า 
6. กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการในคราวนั้นๆ มิให้
เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้นๆ
การลงมติของคณะกรรมการให้กระท�ำโดยถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีกได้อีก
1 เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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7. คณะกรรมการสามารถเชิญ เรียก สั่งการ ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา
ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นแก่คณะกรรมการได้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหาร และด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทซึ่งการบริหาร
และด�ำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการด�ำเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ  นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงานของบริษัท
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท
ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุส�ำนักงาน ค่าซ่อมแซม
และบ�ำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติของบริษัทไม่เกิน 20 ล้านบาท
5. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา  และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. พิ จา รณาอนุมัติ ก ารลงทุนในสิ น ทรัพย์ ถ าวร และการลงทุนในหลั ก ทรัพย์ ที่ อยู ่ ใ นความต้ อ งการของตลาด 
(โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยหลักการ) ไม่เกิน 20 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
8. ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ 
หรอื มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรอื ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อาจได้รบั เลอื กให้กลบั เข้ามาด�ำรงต�ำแหนง่ อกี ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอนื่ ใดนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ ตงั้ บุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ�ำนวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด  โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของ
กรรมการบริหารซึ่งตนแทน
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
3. นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
4. นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
5. นางสาวอรฤดา ค�ำเลิศลักษณ์

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ
จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแล
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดท�ำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หนุ้ ประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือน และบ�ำเหน็จ  และให้ใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้
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1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
ต�ำแหน่ง
ประธาน

คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563

เบี้ยประชุม
25,000.00

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563

18,000.00

ประธาน/กรรมการ บริษัทที่เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2563

ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือน
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการชุดอื่นๆ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

เงินเดือน (บาท/คน)
30,000
25,000
20,000
20,000
ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท
3. เงินบ�ำเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทที่มิได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบ�ำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มี
การจ่ายแก่ผูถ้ อื หนุ้ และในวงเงินไม่เกินจ�ำนวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ จา
ิ รณาก�ำหนดจ�ำนวนเงิน
ที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือน และเงินบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรบั กรรมการเข้าใหม่และกรรมการ
ลาออกจะค�ำนวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี -
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
หน่วย : บาท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1
5. นายวิชิต ญาณอมร1**
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย1**
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์**
รวม
1

 คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท
100,000
72,000
72,000
72,000
72,000
388,000

เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
รวม
กรรมการ กรรมการสรร รายเดือน
ตรวจสอบ
หาฯ
360,000
460,000
240,000
312,000
100,000
300,000
472,000
72,000
18,000
240,000
402,000
72,000
25,000
240,000
409,000
244,000
43,000
1,380,000 2,055,000
675,000

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

**

		(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ซึง่ เป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รบั ในฐานะกรรมการบริษัทฯ)
และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพสามารถ
สรุปได้ดังนี้

จ�ำนวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)*

31 ธ.ค. 61
5
40.85

ส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 62
5
43.26

31 ธ.ค. 63
5
42.16

บุคลากร
จ�ำนวนบุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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สายงานหลัก

31 ธ.ค. 61
5
12
16
4
31
29
1
0
98

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบริหารงานโครงการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรระบบ
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 62
5
14
18
4
33
30
1
0
105

31 ธ.ค. 63
5
10
18
4
41
29
2
0
109

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
เงินเดือนและสวัสดิการอื่น
โบนัสพนักงาน
รวม

ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
ส�ำหรับ
ส�ำหรับ
ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุด
ปีสิ้นสุด
ปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 61
วันที่ 31 ธ.ค. 62
วันที่ 31 ธ.ค. 61
60.39
79.25
75.78
25.94
26.68
23.17
86.33
105.93
98.95

หมายเหตุ : บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานเป็นรายปี อย่างไรก็ดีในทางบัญชีจะมีการทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสเป็นรายเดือน

พนักงานของบริษัทไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม 
และถูกต้องตามกฎหมาย ท�ำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักว่าบุคคลากรของบริษัทเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ บริษัทจึง
มีนโยบายที่จะพัฒนาพนกั งานทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มความรู ค
้ วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธภิ าพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  2557 โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุน
ให้คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัทรับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนส�ำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code: “I Code”) และเนอื่ งจากกองทุนส�ำรองเลยี้ งชีพถอื เป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณ
อายุของพนกั งาน บริษัทจงึ สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพคัดเลือกผูจัด
้ การกองทุนที่รับปฏิบตั ติ าม I Code
และ/หรอื บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค�ำนึงถึงปัจจัยสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social,
and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุน
ที่น�ำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้
บริษัท/ บริษัทย่อย
บมจ. เน็ตเบย์
บจ. เคลาด์ ครีเอชั่น

มี/ไม่มี PVD
มี
มี

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD
95
14

ร้อยละ
100
100
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การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
สรุปรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัท/บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

ความสัมพันธ์

1. บจก. ครเี อชั่นกรปุ๊ มีกรรมการร่วมกัน
1 ท่าน
1. นายพิชติ วิวฒ
ั น์
รุจิราพงศ์

2. บจก. ครเี อชั่นกรปุ๊ มีกรรมการร่วมกัน
1 ท่าน
1. นายพิชติ วิวฒ
ั น์
รุจิราพงศ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ความจ�ำเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของ
ส�ำหรับปี ส�ำหรับปี
คณะกรรมการตรวจสอบ
สิ้นสุด
สิ้นสุด
วันที่ 31 วันที่ 31
ธันวาคม ธันวาคม
2562
2563

บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า
ค่าบริการอาคาร
ส�ำนักงานให้แก่ 
บจก. ครีเอชั่นกรุป๊

1.03

-

เจ้าหนี้การค้า

-

-

บริษัทฯ รบั ค่าเช่า
ค่าบริการอาคาร
ส�ำนั ก งานจาก
บจก. ครีเอชั่นกรุป๊

0.06

0.08

ลูกหนี้การค้า

-

-

ส�ำหรบั ระยะเวลา 1 ม.ค. ถึง 18 มี.ค.
2562 บริษัทฯ  ใช้บริการเช่าส�ำนกั งาน
จาก บจก. ครเี อชั่นกรปุ๊ โดยมีราคา
และเงื่ อ นไขการเช่าเป็ นไปตาม
ราคาส�ำหรั บ การเช่าอาคาร
ส�ำนักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ น ธุรกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตุสมผล

บริษัทฯ ให้บริการเช่าส�ำนักงาน
แก่ บจก. ครเี อชั่นกรปุ๊ โดยมีราคา
และเงื่ อ นไขการเช่าเป็ น ไปตาม
ราคาส�ำหรั บ การเช่าอาคาร
ส�ำนักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ น ธุรกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกนั ที่เกิดขนึ้ ระหว่างบริษัท กบั บริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่ส�ำคัญ คือ ค่าเช่าและค่าบริการ
อาคารส�ำนักงานซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามที่จะกล่าวต่อไปแล้ว ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกนั เหล่านีมี้ ราคาและเงื่อนไขการท�ำรายการที่ยุตธิ รรม สมเหตุสมผล และเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกนั ของบริษัทได้ถกู ก�ำหนดไว้เพื่อให้รายการระหว่างกนั กบั บุคคล
หรอื นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท
จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ บังคับของประกาศค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้บริษัท
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการท�ำรายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการนั้นๆ ทั้งนี้
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงอื่ นไขการค้าทั่วไป และการท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงอื่ นไข
การค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการระหว่างกนั ที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมเหล่านี้ได้
หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า  โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�ำเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการระหว่างกัน
อย่างก็ตาม  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
บุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

แนวโน้มและนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการค่าเช่าและ
ค่าบริการอาคารส�ำนักงานซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี  และเป็นไปตามหลักการดูแลก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  กล่าวคือ
การมีระบบการปฏิบตั งิ านที่โปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีการถว่ งดุลอ�ำนาจซึง่ สามารถตรวจสอบได้ซง่ึ จะน�ำไปสูป่ ระโยชน์
สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครงั้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ได้เข้ารว่ มประชุมได้พจา
ิ รณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า 
บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์ดา้ นบญ
ั ชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จ�ำนวน 3 ท่านปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  และตามระเบียบบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบตั ติ าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิน้ 4 ครงั้ โดยได้มีการหารอื รว่ มกบั ฝ่ายตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2563 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รว่ มกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชีร่วมประชุม
การพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรบั ปรงุ รายการบญ
ั ชีที่ส�ำคัญซึง่ มีผลกระทบตอ่ งบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระ
ของผูส้ อบบญ
ั ชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญ
ั ชีตามหลกั การบญ
ั ชี
ที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับ
นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด�ำเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม  และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ปี 2563 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการด�ำเนินงานแล้ว บริษัทได้
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ซึ่งได้ด�ำเนินการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ก�ำหนด
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ผลการสอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ด�ำเนินการอยู่นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)
ของ ธปท. รวมถึงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส�ำหรับบริษัทมหาชน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี  การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนา
ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่อง
การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสาระสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธภิ าพ, การจัดหาอปุ กรณ์ปอ้ งกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น การโจมตี เ ว็ บ ไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเพิ่ม เติ ม ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�ำหนดไว้ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม 
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
มีการด�ำเนินการตามเงอื่ นไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนคี้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบตั ที่ดีข
ิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับและดูแลกิจการที่ดี  (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้น�ำ  หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
เป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะท�ำการเปิดเผยเกณฑ์ กระบวนการ และคะแนนการประเมินโดยผลการประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนา
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจา
ิ รณาเห็นชอบให้ บริษัท ส�ำนกั งาน อวี าย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบญ
ั ชีของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด 
(มหาชน) ประจ�ำปี 2564 และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญ ผูถ้ อื หนุ้ ประจ�ำปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มกบั ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
ข้อผูกพันต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

93

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการท�ำหน้าที่โดยรวม  การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน
การบริหารความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด  กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบญ
ั ชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในจากภายนอก (outsource) ได้แกบ่ ริษัท ส�ำนกั งาน เอ็ม เอ็ม เอ็น
ซินดิเคท จ�ำกัด  ให้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้ประเมินระบบ
ควบคุมภายในไม่พบว่ามีกระบวนการไหนที่ขาดไปอย่างมาก หรือขาดกระบวนการควบคุมที่จะท�ำให้เกิดความเสี่ยงสูง
ซึ่งผลการสอบทานการควบคุมภายในระบบงานที่ได้รับมอบหมายในปี 2563 ถือได้ว่ามีความเหมาะสม  เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ  โดยข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลากับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ส�ำหรับงบการเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนแี้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับงบการเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนแี้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับงบการเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนแี้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท  เน็ตเบย์ จ�ำกัด  (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
37.25
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
326.53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
59.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
435.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน
10.33
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน/เงินลงทุนระยะยาวอื่น 120.76
อาคารและอุปกรณ์
37.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1.32
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.36
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
175.25
รวมสินทรัพย์
610.66

6.10
53.47
9.81
1.92
71.30

39.23
272.06
65.30
11.02
387.61

6.02
42.03
10.09
1.70
59.89

52.40
286.22
65.57
6.18
410.37

8.60
46.97
10.76
1.01
67.34

1.69
19.78
6.13
0.22
0.66
0.22
28.70
100.00

9.56
8.93
198.09
31.18
4.47
6.36
1.02
259.61
647.22

1.47
1.38
30.61
4.82
0.69
0.98
0.16
40.11
100.00

9.20
6.03
139.81
30.26
3.49
9.10
1.15
199.04
609.41

1.51
0.99
22.94
4.97
0.57
1.49
0.19
32.66
100.00

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
   ภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12.35
51.24
42.29
13.04
118.92

2.02
8.39
6.93
2.14
19.48

7.83
51.26
46.24
6.99
112.32

1.21
7.92
7.14
1.08
17.36

5.41
44.75
47.04
3.37
9.73
110.30

0.89
7.34
7.72
0.55
1.60
18.10

19.04
-

3.12
-

34.27
-

5.29
-

33.11
0.58

5.43
0.10

0.82
19.87
138.79

0.13
3.25
22.73

0.93
35.20
147.52

0.14
5.44
22.79

0.51
34.20
144.50

0.08
5.61
23.71
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฏหมาย
- บริษัท
- บริษัทย่อย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

200.00
200.00
115.34
(76.85)

32.75
18.89
(12.58)

200.00
200.00
115.34
(76.85)

30.90
17.82
(11.87)

200.00
200.00
115.34
(76.85)

32.82
18.93
(12.61)

20.00
5.00
209.21
(0.83)
471.87
610.66

3.27
0.82
34.26
(0.14)
77.27
100.00

20.00
5.00
234.23
1.98
499.70
647.22

3.09
0.77
36.19
0.31
77.21
100.00

20.00
5.00
199.18
2.24
464.91
609.41

3.28
0.82
32.68
0.36
76.29
100.00

งบก�ำไรขาดทุน

รายได้
ต้นทุนในการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก�ำไรสะสมจากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์
ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปี สิ้นสุด
ส�ำหรับปี สิ้นสุด
ส�ำหรับปี สิ้นสุด
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
361.61 100.00 411.65 100.00 388.45 100.00
(70.57) (19.52) (80.78) (19.62) (82.21) (21.16)
291.04 80.48 330.87 80.38 306.24 78.84
6.80
1.88
3.24
2.57
2.25
0.58
297.84 82.36 341.44 82.94 308.49 79.41
(48.10) (13.30) (53.81) (13.07) (50.95) (13.12)
(94.01) (26.00) (106.58) (25.89) (101.85) (26.22)
2.00
0.48
1.53
0.39
155.73
155.73
(6.92)
148.81

43.06
43.06
(1.91)
41.15

181.05
(0.07)
5.33
180.98
(1.90)
179.08

43.98
0.02
1.29
43.96
(0.46)
43.50

157.22
(2.90)
3.74
(0.32)
157.74
(1.29)
156.45

0.40
0.75
0.96
0.08
40.60
(0.33)
40.27

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด
31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ส่วนลดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดบัญชี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ก�ำไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

155.73

180.98

157.74

(4.95)
(0.97)
(0.32)
(0.21)
3.24
0.12
3.53
-

(6.15)
(2.92)
(0.98)
0.13
0.07
10.17
0.14
11.55
-

(5.24)
1.08
1.50
2.90
4.98
15.65
0.32
1.63
5.35
(3.82)

156.17

192.99

182.09

(8.85)
0.07
(0.92)
(0.15)
(0.38)

(5.40)
0.10
(1.92)
4.12
0.34

(5.25)
0.33
0.32
(0.13)

1.53
12.58
1.43
0.49
0.34
162.31
0.17
(8.60)
153.88

(4.52)
0.02
3.95
(3.96)
0.11
185.84
0.18
(8.28)
177.73

(2.14)
(6.51)
0.79
0.57
(0.42)
169.65
0.09
(3.73)
166.01
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด
31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี
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48.31
0.17
4.36
(4.21)
4.60
(135.80)
61.50
(32.28)
(0.96)
(54.30)

97.48
0.78
6.21
(333.57)
220.52
(9.00)
(2.97)
(4.08)
(24.63)

555.95
(512.11)
0.35
0.16
(0.21)
5.73
(2.33)
(0.08)
47.46

(95.18)
(95.18)
4.40
32.85
37.25

(151.12)
(151.12)
1.98
37.25
39.23

(5.44)
(194.85)
(200.29)
13.17
39.23
52.40

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
การโอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการ
เงินหมุนเวียนอื่น
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษีเงินได้
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
การโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้

(1.185)

2.81

-

0.96
22.00

(2.93)
39.23

5.20
-

1.90

-

58.17
-

-

-

(0.12)

-

-

0.38

-

-

7.34
1.80
2.81
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (3)
หมายเหตุ
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งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
ส�
หน่วย ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด ส�ำหรับปีส้นิ สุด
31-ธ.ค.-61
31-ธ.ค.-62
31-ธ.ค.-63
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

3.66
3.56
1.42
6.92
52.06
9.72
37.04

3.45
3.35
1.54
7.39
48.73
14.22
25.32

3.72
1.07
1.49
6.64
54.18
27.56
13.06

%
%
%
%
%
%

80.48
43.07
1.85
98.81
40.39
33.43

80.38
43.98
2.50
98.16
42.41
36.86

78.84
41.44
1.90
103.14
39.51
32.44

%
%
เท่า

26.02
708.35
0.64

28.47
551.46
0.67

24.90
560.17
0.63

เท่า
เท่า

0.29
N/A

0.30
N/A

0.31
N/A

 ค�ำนวณโดยใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด
 ค�ำนวณโดยใช้สินทรัพย์เฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด
(3)
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
ท�ำให้ไม่สามารถค�ำนวณอัตราส่วนส�ำหรับช่วงเวลาดังกล่าวได้
(1)
(2)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการปี 2563

รายได้จากการให้บริการ
(ล้านบาท)

0%
15%
314.8

15%
361.6

14%

-6%

411.7

388.5

2562

2563

100%

2560

รายได้
Digital Transformation (Projects)

รายได้
Digital Business Services

ก�ำไรขั้นต้น

2561

รายได้
จากการให้บริการ

การเติบโต
ของรายได้

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

77%
243.9

2560

80%

80%

330.9

291.0

79%
306.2

39%
126.0

2561

2562

ก�ำไรขั้นต้น

2563

อัตราก�ำไรขั้นต้น

2560

36%
115.8

2560
ก�ำไรสุทธิ

148.8

2561

179.1

2562

2561

44%

191.2

173.7

2562

2563

EBITDA Margin

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

42%

152.5

45%

EBITDA

ก�ำไรสุทธิ

40%

41%

(ล้านบาท)

40%
156.4

2563

อัตราก�ำไรสุทธิ

533.1

610.7

647.2

609.4

89.8

175.3

259.6

199.0

443.3

435.4

387.6

410.4

2560

2561

2562

2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(ล้านบาท)

533.1

418.4

647.2

610.7

499.7

471.9

609.4

4.55
3.66

114.7

138.8

147.5

144.5

2561

2562

2563

2560

3.72

3.45

464.9

2560
หนี้สิน

(เท่า)

2561

2563

2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
(ร้อยละ)

0.29

0.30

0.31
30.4

0.27

2561

2562

2563

2560

32.4
28.5

26.0

23.1

2560

36.9

33.3

2561

ROE

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาทต่อหุ้น)

(บาทต่อหุ้น)

0.9743

0.90
0.78

0.74
0.58

2560

104

2563

2562

ROA

ก�ำไรต่อหุ้น

24.9

0.7819

0.7556
0.4759

2561

2562

2563

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

2560

2561

2562

2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ� ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที�
เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ตามที�ระบุใน
ข้อกําหนดนั�นด้วย ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี�มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื� องเหล่านี�
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ�งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื� องเหล่านี�ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ�งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื� องเหล่านี�ดว้ ย
ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี�
การรับรู้ รายได้ จากการให้ บริการ
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การเป็ นความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญ เนื�องจากรายได้จากการให้บริ การ
ที�กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในแต่ละงวดมีจาํ นวนเงินที�มีสาระสําคัญเมื�อเปรี ยบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี
สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 99 ของรายได้รวมในงบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ดังนั�นข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ�นจริ งของรายได้และระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที�สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกับ
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่มทดสอบการปฏิบตั ิตามการ
ควบคุมที�กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายได้จากการให้บริ การที�เกิดขึ�นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ�นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี�ที�กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื�อตรวจสอบความผิดปกติท�ีอาจเกิดขึ�นของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที�ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว� ไป
ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ซึ�งรวมถึงข้อมูลที�รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีท�ีแสดงอยูใ่ นรายงานนั�น) ซึ�งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื�อมัน� ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื�นนั�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�น
มีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ท�ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื� อสารเรื� องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบเพื�อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื�อง
การเปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�องในกรณี ที�มีเรื� องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื� องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื�องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ� ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย� ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฎิบตั ิงานดังต่อไปนี� ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี� ยงที�อาจมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี� ยงเหล่านั�นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ�งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท�ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที�ดาํ เนินงานต่อเนื�องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีท�ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื�องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินหรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ�นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น โดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท�ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
4
108

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ�ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท�งั หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ�ง
ข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�
ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องทั�งหลายที�ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื� องเหล่านี�ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื� องดังกล่าวต่อสาธารณะหรื อในสถานการณ์
ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะ
จะได้จากการสื� อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี�

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2564
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รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุ

7
8, 9

10
11

12
13
14
15
16
17, 20
18
26

2563

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

52,400,624
65,572,396
3,494,179
695,561
286,219,859
1,988,180
410,370,799

39,228,713
65,302,574
6,688,680
1,988,844
272,056,672
2,346,674
387,612,157

37,712,884
61,829,062
1,206,523
695,561
214,171,511
1,149,547
316,765,088

23,665,049
64,723,701
4,125,683
356,906
204,010,794
1,428,330
298,310,463

9,199,628
139,813,238
6,031,159
30,259,451
3,486,364
9,096,593
1,151,150
199,037,583
609,408,382

9,556,016
198,093,263
8,934,744
31,179,627
4,467,274
6,359,661
1,019,198
259,609,783
647,221,940

2,982,836
104,348,652
49,999,800
9,000,000
27,391,324
3,486,364
8,426,109
864,201
206,499,286
523,264,374

3,388,384
158,182,868
49,999,800
9,000,000
29,221,125
4,405,603
5,502,638
864,201
260,564,619
558,875,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริิษััท เน็็ตเบย์์น จำำ(ต่�อกัั) ด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 200,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2562

19

5,409,397
44,752,844
47,035,787

7,833,398
51,259,770
46,240,535

2,377,441
39,212,444
1,176,700

3,854,036
41,093,648
629,870

20
21

3,372,263
9,733,411
110,303,702

6,995,447
112,329,150

2,402,455
6,344,227
51,513,267

5,373,282
50,950,836

20
22

582,355
33,109,613
508,941
34,200,909
144,504,611

34,265,872
929,427
35,195,299
147,524,449

415,218
28,979,606
26,000
29,420,824
80,934,091

29,487,636
181,000
29,668,636
80,619,472

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000
115,341,500

200,000,000
115,341,500

200,000,000
115,341,500

200,000,000
115,341,500

(76,851,515)

(76,851,515)

(54,000,000)

(54,000,000)

20,000,000
5,000,000
199,180,158
2,233,628
464,903,771
609,408,382
-

20,000,000
5,000,000
234,233,454
1,974,052
499,697,491
647,221,940
-

20,000,000
159,377,225
1,611,558
442,330,283
523,264,374
-

20,000,000
195,334,553
1,579,557
478,255,610
558,875,082
-

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

2563

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

นางกอบกาญจนา
วีระพงษ์
ระดิษฐ์
บริิษััท เน็็ตเบย์์
จำำ�กััดป(มหาชน)
(กรรมการ)

111

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษษั
ทั ัท
เน็ตเน็็
เบย์ตจํเบย์์
ากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย และบริิษััทย่่อย
บริิ
จำำ�กััดและบริ
(มหาชน)
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำำสํงบกํ
�หรัั
บปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุนในการให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าบริ การด้านการบริ หารจัดการ
รายได้อื�น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรสะสมจากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�เคยรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ� ขาย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
388,449,828
(82,206,583)
306,243,245
2,245,817
308,489,062
(50,947,718)
(101,853,374)

411,647,168
(80,780,709)
330,866,459
3,240,407
334,106,866
(53,814,597)
(106,578,214)

282,994,249
(40,720,115)
242,274,134
16,109,936
13,040,000
1,628,982
273,053,052
(37,602,075)
(86,876,025)

308,282,167
(39,206,985)
269,075,182
32,153,871
11,760,000
2,328,775
315,317,828
(40,857,301)
(87,250,908)

1,533,105
157,221,075
(2,903,585)
3,737,224
(317,073)
157,737,641
(1,289,720)
156,447,921

1,995,514
175,709,569
(65,256)
5,335,656
180,979,969
(1,902,544)
179,077,425

1,226,659
149,801,611
2,856,202
(251,216)
152,406,597
3,975,430
156,382,027

1,594,580
188,804,199
4,203,727
193,007,926
1,869,704
194,877,630

10, 13, 26

-

2,810,596

-

2,242,075

11, 14, 26

(124,425)

-

(192,840)

-

(124,425)

2,810,596

(192,840)

2,242,075

8, 24, 27
8

8

8

16

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริ
ากัด (มหาชน)
ษทั ย่อย และบริิษััทย่่อย
บริิษษัทั ัทเน็ตเน็็เบย์ตจํเบย์์
จำำ�กััดและบริ
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่ อ)
รายการที�จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

22, 26

5,204,466

(2,934,919)

4,105,723

(2,626,008)

11, 14, 26

(1,860,298)

-

(1,599,693)

-

11, 14, 26

384,001

-

224,841

-

3,728,169
3,603,744

(2,934,919)
(124,323)

2,730,871
2,538,031

(2,626,008)
(383,933)

160,051,665

178,953,102

158,920,058

194,493,697

0.78

0.90

0.78

0.97

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุน้ )

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

113

114

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

31

31

นายพิชิต วิวฒั น์รุจริ าพงศ์
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

200,000,000
200,000,000
-

ทุนเรื อนหุ ้นที�ออก
และชําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริิบริ
ษัษัทัท เน็็
ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำำ�สํหรัั
บ
ปีี
สิ้
31 ธัั2563
นวาคม 2563
าหรับปี สิ�น้�น
สุ ดสุุวันดทีวัั� 31นธัที่่น� วาคม

115,341,500
115,341,500
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
115,341,500
115,341,500
(76,851,515)
(76,851,515)
-

ส่ วนตํ�ากว่าทุนจาก
การรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(76,851,515)
(76,851,515)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

20,000,000
20,000,000
-

บริ ษทั ฯ
20,000,000
20,000,000

จัดสรรแล้ว

5,000,000
5,000,000
-

บริ ษทั ย่อย
5,000,000
5,000,000

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

234,233,454
156,447,921
3,344,168
159,792,089
(194,845,385)
199,180,158
-

ยังไม่ได้จดั สรร
209,210,420
179,077,425
(2,934,919)
176,142,506
(151,119,472)
234,233,454

1,974,052
259,576
259,576
2,233,628
-

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

1,974,052
259,576
259,576
2,233,628

องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกิน (ตํ�ากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวมองค์ประกอบอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
(836,544)
(836,544)
2,810,596
2,810,596
2,810,596
2,810,596
1,974,052
1,974,052

499,697,491
156,447,921
3,603,744
160,051,665
(194,845,385)
464,903,771
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
471,863,861
179,077,425
(124,323)
178,953,102
(151,119,472)
499,697,491

(หน่วย: บาท)

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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31

31

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

200,000,000
200,000,000
-

ทุนเรื อนหุน้ ที�ออก
และชําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

บริิงบแสดงการเปลี
ษััท เน็็ตเบย์์ย� นแปลงส่
จำำ�กััดว(มหาชน)
นของผู้ถือหุ้นและบริิ
(ต่ อ) ษััทย่่อย
สำำ�สําหรัั
นที่่ธั�น31
วาคม 2563
หรับบปีปีีสิสิ้�น้�น
สุ ดสุุวัด
นทีวัั� 31
วาคมธััน
2563

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

115,341,500
115,341,500
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ น้ สามัญ
115,341,500
115,341,500

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(54,000,000)
(54,000,000)
-

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการ
รวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(54,000,000)
(54,000,000)
20,000,000
20,000,000
-

195,334,553
156,382,027
2,506,030
158,888,057
(194,845,385)
159,377,225
-

1,579,557
32,001
32,001
1,611,558
-

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

1,579,557
32,001
32,001
1,611,558

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า)
กําไรสะสม
ทุนจากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบอื�น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร สินทรัพย์ทางการเงิน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
20,000,000
154,202,403
(662,518)
(662,518)
194,877,630
(2,626,008)
2,242,075
2,242,075
192,251,622
2,242,075
2,242,075
(151,119,472)
20,000,000
195,334,553
1,579,557
1,579,557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

478,255,610
156,382,027
2,538,031
158,920,058
(194,845,385)
442,330,283
-

รวม
434,881,385
194,877,630
(383,933)
194,493,697
(151,119,472)
478,255,610

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริิษััท เน็็นตสดเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิ
31 ธัั2563
นวาคม 2563
สํสำำา�หรัหรัั
บปีบสิปีี�นสิ้สุ ด้�นวัสุุนดที� วัั31นธัที่่น� วาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที�จ่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการขายตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่ วนลดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี� ตดั บัญชี
รายได้เงินปั นผล
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย� นแปลง
ของสิ นทรัพย์ และหนีส� ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี� สินดําเนิ นงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

157,737,641

180,979,969

152,406,597

193,007,926

15,649,635
5,349,324
4,980,000
1,631,938
2,903,585
-

10,170,092
11,552,472
138,713
939
65,256
(2,921,216)

13,117,551
4,624,124
4,980,000
-

8,328,211
9,348,521
138,713
939
(2,294,534)

(3,821,287)
1,078,752
1,502,909
(5,240,133)
317,073

(985,461)
134,945
(6,148,379)
-

(2,860,430)
768,486
1,152,114
(16,109,936)
(4,008,316)
251,216

(496,523)
109,034
(32,153,871)
(4,852,705)
-

182,089,437

192,987,330

154,321,406

171,135,711

(5,249,822)
326,993
321,379
(131,950)

(5,398,230)
(1,915,623)
4,124,462
445,632

(2,085,362)
107,766
299,688
-

(10,987,588)
(2,822,123)
3,600,838
555,629

(2,137,883)
(6,506,926)
795,252
566,893
(420,486)
169,652,887
88,016
(3,734,849)
166,006,054

(4,516,393)
19,813
3,945,954
(3,960,976)
106,123
185,838,092
175,970
(8,284,299)
177,729,763

(1,190,477)
(1,881,204)
546,830
853,730
(155,000)
150,817,377
27,532
(338,655)
150,506,254

(4,484,675)
(3,317,686)
152,778
(3,193,545)
181,000
150,820,339
83,305
(356,905)
150,546,739

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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(กรรมการ)

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริิษััทนเน็็สดต(ต่เบย์์
งบกระแสเงิ
อ) จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ
�
หรัั
บ
ปีี
สิ้
น
�
้
สุุ
ดวััธันนวาคม
ที่่� 312563
ธัันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกันลดลง
เงินลงทุนชัว� คราวลดลง
เงินสดจ่ายซื� อเงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เจ้าหนี�จากการซื� อสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ�มขึ�น
ลูกหนี� จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิม� ขึ�น
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายซื� ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
356,388
(512,111,849)
555,950,013
157,074
(213,312)
5,731,446
(2,329,694)
(82,308)
47,457,758

778,907
97,482,845
(333,574,557)
220,516,772
6,210,902
(9,000,000)
(2,966,809)
(4,076,017)
(24,627,957)

405,548
(402,731,948)
445,803,116
117,214
(161,895)
4,450,676
16,109,936
(750,233)
(82,308)
63,160,106

839,516
67,647,582
(265,795,409)
174,677,479
4,948,332
32,153,871
(9,000,000)
(1,996,684)
(4,076,017)
(601,330)

(5,446,516)
(194,845,385)
(200,291,901)
13,171,911
39,228,713
52,400,624
-

(151,119,472)
(151,119,472)
1,982,334
37,246,379
39,228,713
-

(4,773,140)
(194,845,385)
(199,618,525)
14,047,835
23,665,049
37,712,884
-

(151,119,472)
(151,119,472)
(1,174,063)
24,839,112
23,665,049
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิ ษฐ์
(กรรมการ)

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
การโอนเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็ นเงินลงทุนชัว� คราว
การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�นเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิครั�งแรก
หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นระหว่างงวด
การโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

-

2,810,596

-

2,242,075

(124,425)

-

(192,840)

-

384,001
-

39,228,336

224,841
-

31,382,669

58,169,964

-

44,537,582

-

5,204,466

(2,934,919)

4,105,723

(2,626,008)

7,339,597
1,800,579
2,811,393

-

7,339,597
2,811,393

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สํสำำาหรั
�หรัับบปีปีีสิสิ้�น้�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่� � 31
31 ธัธัันนวาคม
วาคม 2563
2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1.

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ซึ� งจัดตั�งและมีภูมิล าํ เนา และประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การจัดทําและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อใช้ในการ
รับส่ งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ท�ีเลขที� 719/5, 8-9 ถนนพระรามที� 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี� จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที� 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิน ฉบับที� บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
งบการเงินนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (ซึ�งต่อไปนี� เรี ยกว่า
“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ�งต่อไปนี�เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี�
ชื�อบริ ษทั

จัดตั�งขึ�นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน� จํากัด ให้บริ การระบบเคลาด์ คอมพิวติง�

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการกิจกรรมที�
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที�บริ ษทั ฯสิ�นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั�น
…………………………………………………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

…………………………………………………
1
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) 119
(กรรมการ)

ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ที�สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และรายการค้าระหว่างกันที�มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี�แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใช้สําหรั บ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบ ัติทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน� ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ� ึงได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน

ฉบับที� 9

เครื� องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 32

การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16

การป้ องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที� 19

การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

…………………………………………………
120 แบบแสดงรายการข้้
นายพิชิต อวิมููวลฒั ประจำำ
น์ร�ปีุ จิรี/รายงานประจำำ
าพงศ์ �ปีี 2563
(กรรมการ)

…………………………………………………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ หลักการเกี�ยวกับ
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
เครื� องมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี�มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี�
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายประเภทตราสารทุน - กลุ่มบริ ษทั
เลือกจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายประเภทตราสารหนี� - กลุ่มบริ ษทั
จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มาถือปฏิบ ัติเป็ น
ครั�งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที�
แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีท�ีเกี�ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี� ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกํา หนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรั พย์แ ละ
หนี�สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั�น
มีมูลค่าตํ�า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 ผูใ้ ห้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถื อปฏิ บัติค รั�ง แรกโดยปรั บปรุ ง กับกําไรสะสม ณ วันที�
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 4
…………………………………………………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

…………………………………………………
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) 3121
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์
ประดิษฐ์
(กรรมการ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มใน
หรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อ
หลังวันที� 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึน
เพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปี ที�เริ� มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากการเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที�กล่าวในหมายเหตุ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือก
ปรับผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิ นสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื� องจาก
การนํามาตรฐานเหล่านี�มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี�

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว� คราว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน�
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

…………………………………………………
122 แบบแสดงรายการข้้
นายพิชิต อวิมููวลฒั ประจำำ
น์ร�ปีุ จิรี/รายงานประจำำ
าพงศ์ �ปีี 2563
(กรรมการ)

272,057
6,688
2,346

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
มาตรฐานการ
การเงิน กลุ่ม
รายงานทาง
เครื� องมือทาง
การเงิน
การเงิน
ฉบับที� 16

(272,057)
272,057
-

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม
2563

(2,811)
328

…………………………………………………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

272,057
3,877
2,674

4

งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
มาตรฐานการ
การเงิน กลุ่ม
รายงานทาง
เครื� องมือทาง
การเงิน
การเงิน
ฉบับที� 16

31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
อาคารและอุปกรณ์
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
หนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

…………………………………………………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม
2563

198,093
31,180

(198,093)
198,093
-

9,536

198,093
40,716

7,833

-

(286)

7,547

-

-

4,521

4,521

-

-

2,818

2,818

234,233

-

-

234,233

…………………………………………………
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน) 5 123
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง
มาตรฐานการ
การเงิน กลุ่ม
รายงานทาง
เครื� องมือทาง
การเงิน
การเงิน
ฉบับที� 16

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว� คราว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน�
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
อาคารและอุปกรณ์
หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
หนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม
2563

204,011
4,125
1,428

(204,011)
204,011
-

(2,811)
328

204,011
1,314
1,756

158,183
29,221

(158,183)
158,183
-

9,536

158,183
38,757

3,854

-

(286)

3,568

-

-

4,521

4,521

-

-

2,818

2,818

195,334

-

-

195,334

…………………………………………………
…………………………………………………
124 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
(กรรมการ)

6

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

125

…………………………………………………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น / เงินลงทุนชัว� คราว
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
/ เงินลงทุนระยะยาวอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
200,463
577
201,040

198,093
1,019
587,603

1,019
117,453

39,229
65,303
2,346
9,556

รวม

…………………………………………………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

197,516
269,110

71,594
-

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหน่าย

39,229
65,303
272,057
2,346
9,556

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม

งบการเงินรวม

198,093
1,019
587,603

39,229
65,303
272,057
2,346
9,556

7

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที�กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 และมูลค่า
ตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี�

รายละเอียดผลกระทบที�มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั�งแรก
แสดงได้ดงั นี�

4.1 เครื� องมือทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
146,859
577
147,436

158,183
864
456,263

157,606
214,758

57,152
-

รวม

158,183
864
456,263

23,665
64,724
204,011
1,428
3,388

8

(หน่วย: พันบาท)

…………………………………………………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

864
94,069

23,665
64,724
1,428
3,388

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนตัดจําหน่าย

23,665
64,724
204,011
1,428
3,388

มูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีหนี�สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น / เงินลงทุนชัว� คราว
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
/ เงินลงทุนระยะยาวอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

…………………………………………………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

126

4.2 สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิครั�งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี� สินตามสัญญา
เช่าสําหรับสัญญาเช่าที�เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่ าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตาม
สั ญญาเช่าที�เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ย เงินกู้ยืมส่ วนเพิ�มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที� 1 มกราคม 2563
สําหรับสัญญาเช่าที�เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี�สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที�นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือ
ปฏิบตั ิครั�งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที�เปิ ดเผย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
บวก : สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
บวก : ภาษีซ�ือ
หัก: ดอกเบี�ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิครั�งแรก
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี�สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,047
2,292
347
(347)
7,339
7,339

4,521
2,818
7,339

………………………………....………
นางกอบกาญจนา
ประดิ
บริิวีษัรัทะพงษ์
เน็็ตเบย์์
จำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)

1279

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั�งแรก ณ วันที� 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี�

อาคาร
อุปกรณ์
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
5.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,146
4,390
9,536

นโยบายการบัญชีที�สําคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้ ค่าบริการ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื�อกิจการให้บริ การเสร็จสิ�น
รายได้จากการให้บ ริ การพัฒนาระบบรับรู ้เป็ นรายได้ตามขั�นความสํา เร็ จของงานบริ การซึ� งกํา หนดจาก
อัตราส่ วนของต้นทุนค่า บริ ก ารที� ใ ห้จนถึ งปั จจุ บันเที ยบกับ ต้นทุนค่า บริ ก ารทั�ง สิ� นที� ต้องให้บริ ก าร ซึ� ง
ประเมินและรั บ รองโดยผูเ้ ชี�ยวชาญโครงการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยจะบันทึกค่าเผื�อผลขาดทุน
สําหรับงานโครงการทั�งจํานวนเมื�อทราบแน่ชดั ว่างานโครงการนั�นจะประสบผลขาดทุน
รายได้ค่ า บริ การบํา รุ งรั ก ษาจะรั บ รู ้ เ ป็ นรายได้ ใ นแต่ ล ะเดื อ นโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามระยะเวลาที� ร ะบุ
ในสัญญา
รายได้ท�ี รับ รู ้ แล้ว แต่ยงั ไม่ถึง กํา หนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เ ป็ น “ลูก หนี� อื�น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ�งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี� การค้าเมื�อกิจการมีสิทธิ� ที�จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื�อนไข เช่น เมื�อ
กิจการได้ให้บริ การเสร็จสิ� นและลูกค้ารับมอบงาน
จํานวนเงินที�กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ� ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที�ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื�อได้ปฏิบตั ิตามภาระที�
ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ� น

………………………………....………
128 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

10

รายได้ ดอกเบีย�
รายได้ดอกเบี�ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีข�นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�เกิดการด้อยค่าด้านเครดิ ตใน
ภายหลัง ที�จะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาด
ว่าจะเกิดขึ�น) มาคูณกับอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากหนี� สินทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�
แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯมีสิทธิ�ในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ� งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที�ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหัก
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
5.4 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื� อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่า เสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พ ย์โดยวิ ธีเส้ นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
อุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื� อสาร

5 ปี
3 ปี และ 5 ปี

กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเสื� อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ระดิจำำษ�กััฐ์ด (มหาชน)
เน็็ตปเบย์์
(กรรมการ)
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5.5 สิ นทรัพย์ ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ป ระโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อมีขอ้ บ่งชี�ว่า
สิ นทรัพย์น� นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ� นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี�
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 ปี และ 5 ปี

สิทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ� หรื อสิ ทธิอย่างอื�น

ไม่เกิน 10 ปี

5.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี� บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที�มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ�งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.7 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ� มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที�ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็ นการแลกเปลี�ยนกับสิ� งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชี เดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล (วันที�สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ� ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรั พย์อา้ งอิ งและหนี�สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า

………………………………....………
130 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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สินทรั พย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหัก ค่าเสื� อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี�สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ� มแรก ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกที�เกิดขึ�น จํานวนเงินที�จ่าย
ชําระตามสัญญาเช่ า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล และหักด้วยสิ� งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที�ได้รับ
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดังนี�
อาคาร
อุปกรณ์

3 ปี
3 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื�อสิ� นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สินทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื�อ ค่าเสื� อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ�งของอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่ า
หนี�สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที�
ขึ�นอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรา จํานวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื�อซึ�งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น� นั และการจ่ายค่าปรับเพื�อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญา
เช่ า กลุ่ม บริ ษ ัทบันทึก ค่ าเช่าผันแปรที� ไม่ข� ึนอยู่กับดัชนี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เ หตุการณ์หรื อ
เงื�อนไขซึ�งเกี�ยวข้องกับการจ่ายชําระนั�นได้เกิดขึ�น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี�ยการกูย้ ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี�สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี�สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี�สินตาม
สัญญาเช่า นอกจากนี� มูลค่าตามบัญชีของหนี�สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลื อกซื� อ
สินทรัพย์อา้ งอิง

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีรบริิะพงษ์
ษััท เน็็ประดิ
ตเบย์์ษฐ์จำำ�กััด (มหาชน)
(กรรมการ)
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สัญญาเช่ าระยะสั�นและสัญญาเช่ าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า
สัญญาเช่ าที� มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดือ นหรื อน้อยกว่านับตั�ง แต่ วนั ที� สัญญาเช่ าเริ� มมี ผล หรื อสัญญาเช่ าซึ� ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท�ีความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบ นั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี�สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท�ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่า หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากว่า
สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท�ีความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.8 เงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที�
ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั�น
รายการที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน
ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.9 การด้ อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หรื อสิ นทรัพย์ท�ีไม่มีตวั ตนอื�นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี� ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการ
ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น� นั ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี� ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี� ยงซึ� งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ท�ีกาํ ลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์
ซึ� งสะท้อนถึงจํานวนเงินที�กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจํา หน่าย
โดยการจําหน่ายนั�นผูซ้ �ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ �ีไม่มีความเกี�ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.10 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั�นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ฯย่ อ ยและพนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท ได้ร่ ว มกัน จัด ตั�ง กองทุ น สํ า รองเลี� ยงชี พ ซึ� ง
ประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลี�ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที�กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี�ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท� งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีที�มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื�อกิจการรับรู้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง
5.11 ประมาณการหนีส� ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี� สินไว้ในบัญชี เมื�อภาระผูกพันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด
เปลื�องภาระผูกพันนั�น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ
5.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กภาษีเงิ นได้ปัจจุบ ันตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี� สิ น ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เกี�ยวข้องนั�น โดยใช้
อัตราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว� คราวที�ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที�มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้น� นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวข้องกับ
รายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5.13 เครื� องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิ บัติตั�งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณีท�ีเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี�การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื� องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ท างการเงิน ณ วันที� รับรู ้รายการเริ� มแรก เป็ นสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น ที�
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจําหน่ าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที�ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่ าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่า นกํา ไรหรื อขาดทุ น โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัด การสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรั พย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น (ตราสารหนี�)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น เมื�อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
เงื�อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�ระบุไว้เท่านั�น
ทั�งนี� รายได้ดอกเบี�ย กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรื อการโอน
กลับ รายการผลขาดทุ นนั�น จะรั บ รู้ ใ นส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ นและคํา นวณด้ว ยวิ ธี ก ารเช่ นเดี ย วกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ในขณะที�การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื�น ๆ
จะรับรู ้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที�เคยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นจะโอนเข้าไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิน
นั�น

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ัท เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีรษัะพงษ์
ระดิจำำษ�ฐ์กััด (มหาชน)
(กรรมการ)

135

17

สินทรั พย์ ทางการเงินที�มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น (ตราสารทุน)
ณ วันที�รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ได้ถือไว้เพื�อ
ค้า เป็ นตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น โดยไม่สามารถ
เปลี�ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั�งนี� การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ผลกําไรและขาดทุนที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของสินทรัพย์ทางการเงินนี�จะไม่สามารถโอนไปรับรู ้
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อ�ืนในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณีท�ีเป็ นการ
ได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั�นในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
นอกจากนี� เงินลงทุนในตราทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นไม่มี
ข้อกําหนดให้ประเมินการด้อยค่า
สินทรั พย์ ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทั�งนี� สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ท�ีถือไว้เพื�อค้า เงิน
ลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี�ย
เงินปั นผลรั บจากเงินลงทุนในตราสารทุ นของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อ�ืนในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส� ินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ
และจัดประเภทหนี�สินทางการเงินเป็ นหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ทั�งนี� ผลกําไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตัดรายการหนี� สินทางการเงินและการตัด
จําหน่ ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ งจะรับ รู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุน ตัด
จําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที�ถือเป็ นส่ วนหนึ� งของอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งนั�นด้วย ทั�งนี� ค่าตัด
จําหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ�งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน

………………………………....………
136นายพิแบบแสดงรายการข้้
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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การตัดรายการของเครื� องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื�อสิ ทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น� ันได้
สิ� นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที�จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น� นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี� ยง
และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์น� นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น� ัน แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ� ึงความเสี� ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์น� นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี� สินนั�นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั�น หรื อมีการสิ� นสุ ดลงของภาระผูกพันนั�น ในกรณีท�ีมีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี
อยู่ ใ ห้ เ ป็ นหนี� สิ น ใหม่ จ ากผูใ้ ห้ กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ� ง มี ข ้อกํา หนดที� แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกําหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี� สินเดิมและรับรู้ห นี� สิ น
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ท� งั หมดที�ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคํานวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที�จะครบกําหนดชําระตามสั ญญากับกระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ และ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�ได้มา
ในกรณี ท�ีความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญนับตั�งแต่การรับรู ้รายการเริ� มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที�หากความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญนับตั�งแต่การ
รับรู ้รายการเริ� มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที�เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นตลอดอายุที�เหลืออยูข่ องเครื� องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิตจะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคัญ เมื�อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกิ นกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนั�นมี การผิดสัญญา เมื� อมีการค้างชําระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั�นมี ก ารเพิ�มขึ�นของความเสี� ยงด้า นเครดิ ตอย่างมี นัยสําคัญและมี การผิดสั ญญา โดยพิจารณาจากข้อมู ล
ภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื�น เช่น อันดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ษััท เน็็ประดิ
ตเบย์์ษฐ์จำำ�กััด (มหาชน)
นางกอบกาญจนา วีรบริิะพงษ์
(กรรมการ)
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กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี� การค้า
ดังนั�น ทุก วัน สิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ัทจึ ง ไม่มีก ารติ ด ตามการเปลี�ย นแปลงของความเสี� ยง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของลูกหนี�
การค้า โดยอ้า งอิ ง จากข้อ มูล ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยข้อ มูล การ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกับลูกหนี�น� นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื� องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที�รับรู ้ และกิจการมี
ความตั�งใจที�จะชําระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับสินทรัพย์และชําระหนี�สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก� ารค้า
ลูกหนี� การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที� อ าจเกิ ด ขึ� น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี� ไม่ ไ ด้ ซึ� งโดยทั�ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�
เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เ พื� อ ค้า แสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติธ รรม การเปลี� ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ข) เงิ น ลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เ ผื�อ ขายแสดงตามมูล ค่า ยุติ ธ รรม การเปลี� ย นแปลงในมูล ค่า ยุติ ธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อ
ได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น� นั ออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะครบกําหนดชําระในหนึ�งปี รวมทั�งที�จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี� ตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง ซึ�งจํานวนที�ตดั จําหน่าย/รับรู ้น� ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี�ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว� ไป ซึ�งแสดงในราคาทุน
สุ ทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)

………………………………....………
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื� อหลังสุ ด ณ สิ� นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ท�ีมีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ� งไปเป็ นอีกประเภทหนึ� ง กลุ่มบริ ษทั จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ น
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิที�ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน
หนี� สิ นให้ผูอ้ �ืนโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที� เกิดขึ�นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ �ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที�วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี� สิ นซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� เกี� ยวข้องกํา หนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมู ล ค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี� สินที�มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ที�เกี�ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพย์หรื อหนี�สินอย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อมูล อื� น ที� ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อ หนี� สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น
ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั�น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที� มีการวัด มูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจํา
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6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี�ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที�สาํ คัญมีดงั นี�
สั ญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัท
ในฐานะผู้เช่ า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที�จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคํา นึ งถึ ง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทั�งหมดที�ทาํ ให้เกิดสิ� งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั�น
การกําหนดอัตราดอกเบี�ยการกู้ยืมส่ วนเพิม� - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั�น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกําหนดอัตราดอกเบี�ยการกูย้ ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี�สินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี�ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ�มเป็ นอัตราดอกเบี�ยที�กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที�จาํ เป็ นเพื�อให้ได้มาซึ� ง
สิ นทรัพย์ที�มีมูลค่าใกล้เคียงกับ สิ นทรัพย์สิทธิ ก ารใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จที� คล้ายคลึ ง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที�คล้ายคลึง
ค่ าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิดขึน� ของลูกหนีก� ารค้า
ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูก หนี� แต่ละราย โดยคํานึ งถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี� ที�คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที�มี
ความเสี� ยงด้านเครดิตที�คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั�งนี� ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที�เกิดขึ�นจริ งใน
อนาคต
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี� สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ� น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ�งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
52,401
39,229
52,401
39,229

เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
37,713
23,665
37,713
23,665

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี (2562:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.40 ต่อปี )
8.

รายการธุรกิจกับกิจการที�เกีย� วข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่ม บริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที�สําคัญกับบุค คลและหรื อกิ จการที� เกี�ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื�อนไขและเกณฑ์ทางการค้าตามปกติที�ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯบริ ษทั ย่อย และบุคคล
และหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านั�น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2562

2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าบริ การด้านการบริ หารจัดการ
ค่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์
รายได้ค่าเช่าสํานักงาน
เงินปันผลรับ
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

2563

-

13,040
15,785
233
16,110

2562

11,760
27,589
365
32,154

นโยบายการ
กําหนดราคา

ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ตามที�ประกาศ

………………………………....………
เน็็ตเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ประดิจำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562

2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าเช่าวงจรสื� อสาร
ค่าเช่าสํานักงาน
รายได้ค่าเช่าสํานักงาน

78

2563
509
840
61

นโยบายการ
กําหนดราคา

2562
78

- ราคาตลาด
801 ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
61 ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� �ืน - กิจการที�เกี�ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ค้างรับ - กิจการที�เกี�ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย

-

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
7,881

7,896

667

3,711

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

………………………………....………
142นายพิชแบบแสดงรายการข้้
ิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2563
2562
46,211
48,329
2,042
4,133
48,253
52,462

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
46,211
48,329
2,042
4,133
48,253
52,462

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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9.

ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนีอ� �ืน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น
รวมลูกหนี� การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน,
สุ ทธิ
ลูกหนี�อื�น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี�อื�น ๆ
รวมลูกหนี�อื�น
รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

4,703

4,205

-

-

3,178
7,881

3,691
7,896

41,075

36,306

33,285

31,059

15,126
9,970
66,171

19,248
172
55,726

11,366
9,970
54,621

16,522
172
47,753

(4,980)

-

(4,980)

-

61,191

55,726

49,641

55,649

4,381
4,381
65,572

9,560
17
9,577
65,303

667
3,640
4,307
61,829

3,711
5,347
17
9,075
64,724

………………………………....………
บริิวีษัรัทะพงษ์
เน็็ตเบย์์
จำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
นางกอบกาญจนา
ประดิ
(กรรมการ)

143
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10. เงินลงทุนชั�วคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้ า
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - ราคาทุน
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารหนี�ภาคเอกชน - ราคาทุน
ตราสารทุน - ราคาทุน
บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
198,529

145,749

1,934
200,463

1,110
146,859

48,112
23,175

38,490
18,417

307
71,594
272,057

245
57,152
204,011

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายมูลค่าตามบัญชี 566 ล้านบาท (เฉพาะ
บริ ษทั ฯ: 453 ล้านบาท) และรับรู ้กาํ ไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนจํานวน 1.6
ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 1.3 ล้านบาท) ทั�งนี� จํานวนดังกล่าวได้รวมขาดทุนที�โอนมาจากรายการขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายสุทธิจากภาษีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นในระหว่างปี
จํานวน 1.1 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.9 ล้านบาท)

………………………………....………
144 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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11. สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
พันธบัตรรัฐบาลที�อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ ้นกูภ้ าคเอกชนที�อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวมตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุทธิ
ตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น - สุ ทธิ

10,231
53,096

21,791
26,619

63,327

48,410

20,603

15,420

20,603

15,420

202,290

150,342

202,290
286,220

150,342
214,172

ตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ได้แก่ เงินลงทุนในตรา
สารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ� งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นการลงทุนเพื�อการบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกิน
และเพื�อสร้างผลตอบแทนในระดับที�เหมาะสมไม่ใช่เพื�อการแสวงหากําไร

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ระดิจำำษ�กััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)

145
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12. เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํา� ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน คือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําซึ� งกลุ่ม
บริ ษทั ได้นําไปวางไว้กับธนาคารเพื�อคํ�าประกันการออกหนังสื อคํ�าประกันการให้บริ การแก่ลูกค้าตามที�
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 32
13. เงินลงทุนระยะยาวอื�น

(หน่วย: พันบาท)
�� ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
เงินลงทุนในตราหนี�ภาครัฐ-ราคาทุน
เงินลงทุนในตราหนี�ภาคเอกชน-ราคาทุน

85,775
109,581

68,112
87,764

บวก: กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกิจการอื�น
รวม

2,160
197,516
577
198,093

1,730
157,606
577
158,183

………………………………....………
146 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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14. สินทรัพย์ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
พันธบัตรรัฐบาลที�อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ ้นกูภ้ าคเอกชนที�อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวมตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ตราสารทุนของบริ ษทั ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - สุ ทธิ

65,659
73,647

49,009
54,833

139,306

103,842

507

507

507
139,813

507
104,349

ตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ได้แก่ เงินลงทุนในตรา
สารทุนของบริ ษทั ที�ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ซึ� งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นการลงทุนเพื�อการบริ หารสภาพ
คล่องส่ วนเกินและเพื�อสร้างผลตอบแทนในระดับที�เหมาะสมไม่ใช่เพื�อการแสวงหากําไร
15. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
บริ ษทั

บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน� จํากัด

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2563
2562
50,000

50,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2563
2562
50,000

………………………………....………
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ประดิจำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
เน็็ตเบย์์
(กรรมการ)

50,000

14729

16. เงินลงทุนในการร่ วมค้า
16.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ� งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื�นควบคุมร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จํากัด

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
บลอคเชน
สําหรับการค้า
ระหว่างประเทศ

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จํากัด

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
บลอคเชน
สําหรับการค้า
ระหว่างประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
60

60

60

2562

9,000

9,000

6,031

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื�อการด้อยค่าของ
ราคาทุน
เงินลงทุน
2563
2562
2563
2562

สัดส่ วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
60

2563

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2563
2562

9,000

9,000

-

-

8,935

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2563
2562
9,000

9,000

16.2 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมและ
รับรู ้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี�

การร่ วมค้า
บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จํากัด

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2563
2562
2563
2562
(2,904)
(65)
-

………………………………....………
148 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
มููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิรอาพงศ์
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที�บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2563
2562
-

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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16.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที�มีสาระสําคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้า

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จํากัด
2563
2562
9,538
14,991
762
248
100
10,052
14,891
60%
60%
6,031
8,935
6,031
8,935

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จํากัด
2563
2562
(4,839)
(109)
(4,839)
(109)

………………………………....………
เน็็ตเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ประดิจำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)

149
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17. อาคารและอุปกรณ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 20)
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

24,043
6,217
30,260

22,220
5,171
27,391

31,180
31,180

29,221
29,221

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีอาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้
ดังนี�
(หน่ วย: พันบาท)
อุปกรณ์สาํ นักงานและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563

………………………………....………
150 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

10,418
1,607
(1,231)
10,794
2,305
(176)
12,923

งบการเงินรวม
อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
และสื� อสาร
99,057
1,360
100,417
25
100,442

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

รวม
109,475
2,967
(1,231)
111,211
2,330
(176)
113,365
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(หน่ วย: พันบาท)
อุปกรณ์สาํ นักงานและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
สิ นทรัพย์ที�ตดั จําหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับ
สิ นทรัพย์ที�ตดั จําหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
และสื� อสาร

รวม

9,185
779

62,833
8,464

72,018
9,243

(1,230)
8,734
1,119

71,297
8,348

(1,230)
80,031
9,467

(176)
9,677

79,645

(176)
89,322

2,060

29,120

31,180

3,246

20,797

24,043

ค่ าเสื� อมราคาสํ าหรับปี
2562 (จํานวน 8.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

9,243

2563 (จํานวน 8.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

9,467
(หน่ วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์สาํ นักงานและ อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื� อสาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

10,094
1,427
(1,231)
10,290
750
(165)
10,875

40,395
570
40,965
40,965

รวม
50,489
1,997
(1,231)
51,255
750
(165)
51,840

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์
ษฐ์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทปเน็็ระดิ
ตเบย์์
(กรรมการ)

33151

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์สาํ นักงานและ อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื� อสาร
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที�ตดั
จําหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสําหรับสิ นทรัพย์ที�ตดั
จําหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

รวม

9,013
679

6,681
6,891

15,694
7,570

(1,230)
8,462
819

13,572
6,932

(1,230)
22,034
7,751

(165)
9,116

20,504

(165)
29,620

1,828

27,393

29,221

1,759

20,461

22,220

31 ธันวาคม 2563

ค่ าเสื� อมราคาสํ าหรับปี
2562 (จํานวน 7.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

7,570

2563 (จํานวน 7.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

7,751

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์ซ� ึ งหักค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 71 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ล้านบาท)
(2562: 65 ล้านบาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: 13 ล้านบาท)

………………………………....………
152นายพิชแบบแสดงรายการข้้
ิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์ อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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18. สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน
ซื�อ
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
10,392
6,316
82
4,076
(6,988)
(5,925)
3,486
4,467

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,045
3,969
82
4,076
(4,641)
(3,639)
3,486
4,406

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซื�อเพิ�ม
ตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
4,467
1,318
82
4,076
(1,063)
(927)
3,486
4,467

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
4,406
1,088
82
4,076
(1,002)
(758)
3,486
4,406

19. เจ้ าหนีก� ารค้าและเจ้ าหนีอ� �ืน
(หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�น

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2563
2562
2,872
3,096
2,537
4,737
5,409
7,833

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
179
167
2,198
3,687
2,377
3,854

………………………………....………
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ระดิจำำษ�กััฐ์ด (มหาชน)
เน็็ตปเบย์์
(กรรมการ)
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20. สั ญญาเช่ า
20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื�อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 3 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที� 1 มกราคม 2563
(จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� 16
มาถือปฏิบตั ิ)
เพิม� ขึ�น
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
5,146

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
4,390

รวม
9,536

1,801
(3,086)
3,861

(2,034)
2,356

1,801
(5,120)
6,217
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที� 1 มกราคม 2563
(จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� 16
มาถือปฏิบตั ิ)
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

………………………………....………
154 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

อาคาร
5,146

(2,331)
2,815

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
4,390

(2,034)
2,356

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

รวม
9,536

(4,365)
5,171
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ข) หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า

จํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี�ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที�ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี

งบการเงินรวม
2563
2562
4,092
(137)
3,955
(3,373)

-

582

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,914
(96)
2,818
(2,403)
415

-

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 34.1
ภายใต้หัวข้อความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย� วกับสั ญญาเช่ าที�รับรู้ ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน

ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,120
4,365
317
251

21. หนีส� ินหมุนเวียนอื�น
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาษีขาย
เจ้าหนี�กรมสรรพากร
เจ้าหนี�ค่าซื�อหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียนอื�น
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

งบการเงินรวม
2563
2562
905
1,190
1,974
4,702
4,102
1,868
1,694
157
127
9
9,733
6,995

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
478
448
4,000
3,619
1,719
1,297
117
30
9
6,344
5,373

………………………………....………
ษััท เน็็ปตระดิ
เบย์์ษจำำฐ์�กััด (มหาชน)
นางกอบกาญจนา วีบริิระพงษ์
(กรรมการ)
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22. สํ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงได้
ดังนี�

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่ วนที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
34,266
19,045

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
29,488
16,857

4,923
427
-

5,630
445
5,478

4,259
365
-

4,340
389
4,620

(2,406)

733

(2,112)

871

112

4,414

199

3,414

(4,212)

(1,479)

(3,219)

(1,003)

33,110

34,266

28,980

29,488

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มีการจ่ ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 12.40 - 16.86 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 12.40 ปี ) (2562: 13.32 - 18.36 ปี เฉพาะบริ ษทั ฯ:
13.32 ปี )

………………………………....………
156 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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สมมติฐานที�สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี�

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
1.50 - 1.80
1.57 - 1.65
6 หรื อ 10
6 หรื อ 10
0 - 17
0 - 25

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.50
1.57
6 หรื อ 10
6 หรื อ 10
0 - 12
0 - 11

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิ�มขึ�น 1%
(3.44)
4.05
(3.60)

ลดลง 1%
4.16
(3.43)
1.64

เพิ�มขึ�น 1%
(2.83)
3.33
(2.98)

ลดลง 1%
3.42
(2.82)
1.59
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิ�มขึ�น 1%
(3.91)
4.64
(4.07)

ลดลง 1%
4.78
(3.89)
1.91

เพิ�มขึ�น 1%
(3.11)
3.67
(3.25)

ลดลง 1%
3.78
(3.09)
1.79

23. สํ ารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกํา ไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สํารองตามกฎหมายดังกล่าว
ไว้ครบถ้วนแล้ว
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ัท เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิ
วีรษัะพงษ์
ระดิจำำษ�ฐ์กััด (มหาชน)
(กรรมการ)
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บริษัทย่ อย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนผลกําไร ซึ�งบริ ษทั ทํามาหาได้ทุกคราวที�จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจาํ นวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนทุนของบริ ษทั ฯ สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ ายเงินปั นผลได้
บริ ษทั ย่อยได้จดั สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว
24. รายได้ จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า

ประเภทของสินค้ าหรื อบริการ
รายได้ ดิจิทลั บิสซิ เนส เซอร์ วิส
รายได้ ดิจิทลั ทรานฟอร์มเมชัน�
รวมรายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง
รวมรายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

388,450
388,450

406,186
5,461
411,647

282,994
282,994

302,821
5,461
308,282

163,285
225,165
388,450

179,571
232,076
411,647

163,285
119,709
282,994

179,571
128,711
308,282

25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของ
พนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่าย

………………………………....………
ชิต วิวฒั น์รุจิรอาพงศ์
158 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
มููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
(กรรมการ)

143,150
15,650
9,456

153,317
10,170
16,808

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
122,450
13,118
1,756

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

124,782
8,328
8,263
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26. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว� คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท�แี สดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุน

5,410

4,213

-

-

(4,120)

(2,310)

(3,975)

(1,870)

1,290

1,903

(3,975)

(1,870)

จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�ีเกี�ยวข้องกับ
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�ีเกี�ยวข้องกับ
กําไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�ีเกี�ยวข้องกับ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

-

703

-

561

71

-

26

-

1,301
1,372

(734)
(31)

1,026
1,052

(657)
(96)

………………………………....………
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ประดิจำำ�ษกััฐ์ด (มหาชน)
เน็็ตเบย์์
(กรรมการ)

15941

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี�

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 27)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหักได้เพิ�มขึ�น
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนทางภาษีที�ใช้ระหว่างปี
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท�ีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2563
2562
157,738
180,980

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
152,407
193,008

20%, 0%
31,548

20%, 0%
36,196

20%, 0%
30,481

20%,0%
38,602

(26,733)

(32,826)

(26,733)

(32,198)

1,325
(3,376)
580
(2,054)
(30,258)

1,031
(2,511)
13
(34,293)

191
(5,860)
(2,054)
(34,456)

570
(8,844)
(40,472)

1,290

1,903

(3,975)

(1,870)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�

สินทรัพย์ (หนีส� ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สัญญาเช่า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

(493)

-

(395)

(576)
996
2
6,622
2,053
9,097

6,853
6,360

(420)
996
1
5,796
2,053
8,426

5,898
5,503

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 10 ล้านบาท (2562: 19 ล้าน
บาท)
………………………………....………
ิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
160นายพิชแบบแสดงรายการข้้
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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27. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการประเภทซอฟต์แวร์ ตาม
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที� 1423(7)/2556 เมื�อวันที� 22 มีนาคม 2556 ภายใต้เงื�อนไขที�กาํ หนดบางประการ
สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบ
กิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับซอฟต์แวร์ตามบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที� 2351(7)/2554 เมื�อวันที� 17 พฤศจิกายน 2554 ภายใต้เงื�อนไขที�กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการที�
ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี จําแนกตามกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที�ได้รับการส่ งเสริ ม
รายได้จากการให้บริ การ

2563

2562

282,457

307,856

กิจการที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2563

2562

537

426

รวม
2563

2562

282,994

308,282

28. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที�เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ สามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี�

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุ้น)

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
156,448
179,077
156,382
194,878
200,000
0.78

200,000
0.90

200,000
0.78

………………………………....………
เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีษัรัทะพงษ์
ระดิจำำษ�กััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)

200,000
0.97

161
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29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที�นาํ เสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที�ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน
เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน ดังนี�




ส่ ว นงานธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นส่ ว นงานที� พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการทํา ธุ ร กรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Business) และนํา เสนอแก่ ผูใ้ ช้ใ นรู ปแบบการให้ บริ ก าร (SaaS: Software As A
Service)
ส่ ว นงานให้ บ ริ การธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) เป็ นส่ ว นงานที� ใ ห้ บ ริ การธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็ นส่วนงานที�รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ น ใจเกี� ยวกับ การจัดสรรทรั พยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ ง าน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ� ง วัดมูลค่า โดยใช้เ กณฑ์
เดียวกับที�ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

………………………………....………
162 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั ต่อไปนี�

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
รายการปรับปรุ ง
ให้บริ การธุรกรรม
รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
ที�รายงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าเสื� อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน

267,210
45,167
4,008
(251)
(13,118)
3,975
156,382

121,240
1,232
(66)
(2,532)
(5,265)
19,079

388,450
45,167
5,240
(317)
(15,650)
(1,290)
175,461

(45,167)
(19,013)

388,450
5,240
(317)
(15,650)
(1,290)
156,448

สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิม� ขึ�น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที�ไม่รวมเครื� องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

523,264

147,661

670,925

(61,517)

609,408

(2,749)

980

(1,769)

(2,904)

(4,673)

ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ ง
ให้บริ การธุรกรรม
รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
ที�รายงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี�ยรับ
ค่าเสื� อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ภาษีเงินได้
กําไรของส่ วนงาน

280,690
71,877
4,853
(8,328)
1,870
194,878

130,957
1,296
(1,842)
(3,772)
16,418

411,647
71,877
6,148
(10,170)
(1,903)
211,296

(71,877)
(32,219)

411,647
6,148
(10,170)
(1,903)
179,077

สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที�ไม่รวมเครื� องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

558,875

150,019

708,894

(61,672)

647,222

6,292

(762)

5,530

(65)

5,465

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ษััท ปเน็็ระดิ
ตเบย์์
นางกอบกาญจนา วีรบริิ
ะพงษ์
ษฐ์จำำ�กััด (มหาชน)
(กรรมการ)

45163

ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสิ นทรัพย์ท�ีแสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
30. กองทุนสํารองเลีย� งชีพ
กลุ่ มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัด ตั�งกองทุนสํา รองเลี� ยงชี พขึ�นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี� บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น
ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่ ม
บริ ษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบกองทุนดังกล่า วเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.5 ล้านบาท
(2562: 3.2 ล้านบาท)
31. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื�อวันที� 1 เมษายน 2563
ที�ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
เมื�อวันที� 23 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

194,845

0.9743

151,119

0.7556

32. ภาระผูกพัน
การคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ�าประกันเพื�อคํ�าประกันการให้บริ การแก่ลูกค้าซึ� งออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยู่เป็ นจํานวน 5.3 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้านบาท) (2562: 5.1 ล้าน
บาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้านบาท) ซึ� งคํ�าประกันโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบัญชีเงินฝาก
ประจําของบริ ษทั ย่อย

………………………………....………
164 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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33.

ลําดับชั�นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี� สินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที�วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี�

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

รวม

-

202

-

202

21
-

203

-

21
203
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที�วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี� - ภาครัฐ
ตราสารหนี� - ภาคเอกชน

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

201

-

201

23
-

86
160

-

23
86
160

………………………………....………
นางกอบกาญจนาบริิวีรษัะพงษ์
ระดิจำำษ�ฐ์กััด (มหาชน)
ัท เน็็ตปเบย์์
(กรรมการ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี�
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี�

รวม

-

150

-

150

15
-

153

-

15
153
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี� - ภาครัฐ
ตราสารหนี� - ภาคเอกชน

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

147

-

147

19
-

69
128

-

19
69
128

34. เครื� องมือทางการเงิน
34.1 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน
เครื� องมือทางการเงินที�สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�น บริ ษทั ฯมีความเสี� ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี� ยงดังนี�
ความเสี�ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การค้า และ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน
โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที�กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื� อคือมูลค่ าตามบัญชี ท�ีแสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
………………………………....………
166 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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ลูกหนี�การค้า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี� ยงโดยใช้นโยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคัญ นอกจากนี� กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี�
การค้าอย่างสมํ�าเสมอ
กลุ่ มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั�งสํารองของผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี� คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระสําหรั บกลุ่ ม
ลูกค้าที�มีรูปแบบของความเสี� ยงด้านเครดิตที�คล้ายคลึงกัน การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคํานึ งถึงผลของความน่ าจะเป็ นถ่วงนํ�าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที�มีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที�มีอยู่ ณ วันที�รายงานเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว� ไป กลุ่มบริ ษทั จะตัดจําหน่ายลูกหนี� การค้าออกจาก
บัญชีหากลูกหนี� น� ันค้างชําระเกินกว่าหนึ� งปี และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีการดําเนิ นการตามกฎหมายกับลูกหนี�
รายดังกล่าว
เครื�องมือทางการเงินและเงินฝาก
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญาที�ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั�นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื�อที�กาํ หนดให้กบั คู่สัญญาแต่ละราย
โดยวงเงิ นสิ นเชื� อจะถูก สอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นประจํา ทุก ปี และอาจมี การปรับ ปรุ ง ใน
ระหว่างปี ขึ�นอยู่กบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็ น
การช่วยลดความเสี� ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นจากผิดนัดชําระของ
คู่สัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงด้านเครดิตของตราสารหนี� ไม่สูงมากนักเนื� องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที� มีอนั ดับ
ความน่ าเชื� อถือด้านเครดิ ตที� อยู่ในระดับสู งซึ� งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื� อถื อด้านเครดิ ต
ระหว่างประเทศ
ความเสี�ยงด้านตลาด
ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื� องกับเงินฝากธนาคาร สิ นทรัพย์ และหนี� สิ น
ทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ซ� ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบนั

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีบริิ
ระพงษ์
ษััท เน็็ปตระดิ
เบย์์ษฐ์จำำ�กััด (มหาชน)
(กรรมการ)
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี� ย และสํ าหรั บสิ นทรัพ ย์และหนี� สินทางการเงินที� มีอัตราดอกเบี� ย คงที� สามารถแยกตามวันที�ครบ
กําหนด หรื อวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ปรับขึ�นลงตาม
ไม่มีอตั รา
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
1
60

-

16
202

35
66
24

52
66
286

6
-

-

3
125

14

9
140

67

-

346

139

553

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื

-

-

-

5

5

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

-

45

45

-

หนี�สินตามสัญญาเช่า

4
-

-

10

4
10

5.78

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

-

รวม

-

4

-

60

64

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม

0.05 - 0.25
1.20 - 5.35
1.00
0.75 - 3.60

หนี�สินทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ปรับขึ�นลงตาม
ไม่มีอตั รา
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื

1
48
-

-

22
201
-

16
23
65

39
272
65

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

6
-

-

4
197

1

10
198

55

-

424

105

584

รวม

-

………………………………....………
168 นายพิ
แบบแสดงรายการข้้
อมููลประจำำ�ปีี/รายงานประจำำ�ปีี 2563
ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

0.10 - 0.40
1.93 - 2.71
1.00
1.20 - 5.40
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ปรับขึ�นลงตาม
ไม่มีอตั รา
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
หนี�สินทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื

-

-

-

8

8

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

51
7

51
7

-

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

-

รวม

-

-

-

66

66
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ปรับขึ�นลงตาม
ไม่มีอตั รา
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

-

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
1
46

-

10
150

27
62
18

38
62
214

-

-

3
93

11

3
104

47

-

256

118

421

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื

-

-

-

2

2

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

-

39

39

-

หนี�สินตามสัญญาเช่า

3
-

-

6

3
6

5.78

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

-

รวม

-

3

-

47

50

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
รวม

0.05 - 0.13
1.20 - 5.35
1.00
0.75 - 3.60

หนี�สินทางการเงิน

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ัท เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนา บริิ
วีรษัะพงษ์
ระดิษจำำ�ฐ์กััด (มหาชน)
(กรรมการ)

-

169
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ยคงที�
ปรับขึ�นลงตาม
ไม่มีอตั รา
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี�ยที�
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื

1
39
-

-

13
147
-

10
18
65

24
204
65

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

-

-

3
157

1

3
158

40

-

320

94

454

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื

-

-

-

4

4

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

41
5

41
5

-

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

-

รวม

-

-

-

50

50

รวม

0.10 - 0.38
1.93 - 2.71
1.00
1.20 - 5.40

หนี�สินทางการเงิน

-

ความเสี�ยงด้ านสภาพคล่อง
รายละเอียดการครบกํา หนดชําระของหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

เมื�อทวงถาม
หนีส� ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวม

………………………………....………
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ชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

-

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
5,409
44,753
3,506
9,733
63,401

586
586

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

-

รวม
5,409
44,753
4,092
9,733
63,987
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(หน่วย: พันบาท)

เมื�อทวงถาม
หนีส� ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
2,377
39,212
2,496
6,344
50,429

418
418

-

รวม
2,377
39,212
2,914
6,344
50,847

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
เนื� องจากเครื� องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ข องกลุ่มบริ ษทั จัด อยู่ใ นประเภทระยะสั�นหรื อ มี อัตราดอกเบี� ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีท�ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ� ึ งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม
เพื�อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กับผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที�
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี�สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.18:1) (2562: 0.30:1
เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.17:1)
36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญ
ประจํา ปี ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ� ง จะจัด ขึ� น ในเดื อ นเมษายน 2564 เพื� อ พิจ ารณาอนุ มัติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2563 ของส่ วนงานที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนโดยจ่ ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.7819 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิน 156.38 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ ายเงินปั นผลจํา นวน
ดังกล่าวภายในวันที� 20 พฤษภาคม 2564
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2564

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
ัท เน็็ตปเบย์์
นางกอบกาญจนาบริิวีษัระพงษ์
ระดิจำำษ�กััฐ์ด (มหาชน)
(กรรมการ)
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ส่วนที่ 4
การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
		
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ� ให้ผถู้ อื ส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษทั
ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
2. บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ เี พือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของบริษทั
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว บริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�ำทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เ พื่อเป็นหลัก ฐานว่าเอกสารทั้ง หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง บริ ษัท
ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์ ก�ำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่าวแล้วข้างต้น
ชื่อ
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
ชื่อผู้รับมอบอ�ำนาจ
นางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ลายมือชื่อ
-พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์-กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

ต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ลายมือชื่อ
-จิตติมา ค�ำเวียงจันทร์-

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท
• ได้้รัับ Associate of the City and Guilds Institute
(ACGI) of London จาก Imperial College of
Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร
• ได้้รัับ Advanced Level General Certificate of
Education (GCE A-Level) และ Ordinary Level
General Certificate Education (ACE O-Level)
จากการศึกษาที่วิทยาลัยเมืองนอริช สหราชอาณาจักร
• อุุดมศึึกษา เตรีียมแพทย์์ศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
(มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2552 Director Certification Program,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
จดทะเบียนอื่น :
อายุ 76  ปี  
• ประธานคณะกรรมการบริิษััทกิิตติิมศัักดิ์์�
ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส
• 27 มีีนาคม 2550
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
เป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน)
• ที่่�ปรึึกษานายกรััฐมนตรีี ด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
ประวัติการศึกษา
เทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจ�ำ
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
• ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• ปริิญญาวิิศวกรรมศาสตร์์ ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ระดัับปริิญญาเอก จากมหาวิิทยาลััยเคมบริิดจ์์
สหราชอาณาจักร
• ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี • ระดัับปริิญญาตรีี วิศิ วกรรมไฟฟ้้า (เกีียรติินิยิ มอัันดัับหนึ่่�ง) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
จาก Imperial College of Science and
ผู้บริหาร :
Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร - ไม่มี -
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

อายุ 69  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการ
		
รองประธานกรรมการ
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 19 พฤศจิิกายน 2547
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• รััฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาการจััดการทางการเมืือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริิญญาตรีีศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม :
• Director Accreditation Program (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ
		
บริษทั ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ำกัด
• ตั้้�งแต่่ 2554
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
• ตั้้�งแต่่ 2526
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• นายกสมาคมอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศไทย (ATCI)
• ประธานคณะอนุุกรรม การสนัับสนุุน และติิดตาม
โครงการผลงานซอฟต์แวร์ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่่�ปรึึกษาในคณะกรรมการวิิชาการและเทคนิิค
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ โครงการ Giga Impact Initiative
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• คณะอนุุกรรมการ NSTDA Investors’ Day สำำ�นัักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่่�ปรึึกษาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กรุุงเทพมหานคร
• คณะอนุุกรรมการแผนงานกลุ่่�มดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม
หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของ ประเทศส�ำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)
• คณะกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• คณะทำำ�งานด้้านการพััฒนา ERP Platform
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : 101,999,990 หุ้้�น (คิิดเป็็นร้้อยละ 51)
• ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายอัครเดช โรจน์เมธา
อายุ 66  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการ

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 27 มีีนาคม 2550
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master Degree in Business Administration,
Tarleton State University Texas, U.S.A.
• Bachelor Degree in Business Administration
(Accounting), Thammasat University
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2547 Director, Accreditation Program (DAP),
IOD
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
• กรรมการ บริิษััท โซลาร์์ตรอน จำำ�กััด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2547 - ปััจจุุบันั กรรมการ
บริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - ปััจจุุบันั กรรมการ
		
บริษทั โซลาร์ตรอน จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : 10 หุ้้�น (คิิดเป็็นร้้อยละ 0.000005)
• ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง

อายุ 61  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 12 มีีนาคม 2557
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
(การเงิน, นโยบาย และการวางแผน)
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
รุ่น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Advanced
Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม :
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
รุ่นที่ 7/2559
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 54/2549

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Capital Market Academy
CMA 28
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Advanced Master of
Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Fraud Prevention and Information Security
Governance
• Full Scale Internal Auditing and Control
Program
• Future and Derivatives for Investor Program
• The Governance Role of the Board in the
Preparation and Response to Unforeseen Crisis
and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries
• GRC: Tool for Board Governance
• Thailand Competitiveness: Making Corporate
Governance Productive
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั โซลาร์์ตรอน จำำ�กััด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• พ.ศ. 2551 - ปััจจุุบันั ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร,
รองประธานกรรมการ
		
บริษทั โซลาร์ตรอน จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - ปััจจุุบันั กรรมการ
		
บริษทั โซลาร์ตรอน เอ็นเนอรยี 1-5 จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั โซลาร์์ตรอน จำำ�กััด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายวิชิต ญาณอมร

อายุ 74  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 12 มีีนาคม 2557
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Science (Computer Sciences)
University Of IOWA, USA
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (สาขาสถิิติิ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• ประกาศนีียบััตร Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558
• ประกาศนีียบััตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่น 20/2558
• ประกาศนีียบััตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่น 3/2559
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• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 18,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 34,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
• ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท อมรชีีวิิน จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ยููบีี จำำ�กััด
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• กรรมการ บริิษััท อมรชีีวิิน จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ยููบีี จำำ�กััด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2544 - 2545 รองผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

อายุ 71  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
		
กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 12 มีีนาคม 2557
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต
Louisiana Tech University, USA
• Program for Management Development
(PMD 49) Harvard Business School,
Harvard University, USA
การฝึกอบรม :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Strategic Board Master Class SBM 4/2018
• Board Nomination and Compensation Program
BNCP 5/2018
• Board Room Success Through Financing &
Investment (BFI) 1/2017

• Board Matters & Trend (BMT) 3/2017
• Successful Formulation and Execution of
Strategy (SFE)
• Role of Compensation Committee (RCP)
• Advance Audit Committee Program (AACP)
• Quality Financial Reporting รุ่่�น 2/2006
• Audit Committee Program (ACP) รุ่่�น 4/2005
• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 14/2002
• Director Diploma Examination (Follow Member)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
• พ.ศ. 2559 - ปััจจุุบััน บริิษััท ไทยนิิปปอนรัับเบอร์์
อินดัสตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการ
		
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• พ.ศ. 2555 - ปััจจุุบััน บริิษััท ราชธานีีลีีสซิ่่�ง จำำ�กััด
(มหาชน) กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2532 - 2552
กรรมการผู้้�จััดการ
บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

อายุ 52  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการ
		
กรรมการผู้จัดการ
		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 11 พฤษภาคม 2560
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA
• ปริิญญาตรีี นิิเทศศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Advanced
Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม :
• Successful Formulation & Execution of Strategy
Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลัักสููตรเตรีียมความพร้้อมสู่่�ระบบดิิจิิทััลสำำ�หรัับ
Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย
และกฎหมาย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง,
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
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• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 248
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เตรีียมเข้้าอบรม Executive Development Program
(EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Chief Transformation Officer (CTO)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เคลาด์์ ครีีเอชั่่�น จำำ�กััด
• กรรมการ
บริิษัทั  ฟิินเน็็ต เวนเจอร์์ส จำำ�กััด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
บริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด
• พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้้�จััดการ
		
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
• พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director
บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติ
เลขานุการบริษัท

นางสาวจิตติมา ค�ำเวียงจันทร์
อายุ 35  ปี  
ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
• 27 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ประวัติการศึกษา
• กำำ�ลัังศึึกษา ปริิญญาโท จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและ
องค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริิญญาตรีี นิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
การฝึกอบรม
• Advanced for Corporate Secretary 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลัักสููตร Company Secretary Program 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน
เลขานุุการบริิษััท
บริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• เม.ย. 2559 - ธ.ค. 2561 เลขานุุการบริิษััท
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์ (มหาชน)

จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี• ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้
บริหาร: - ไม่มี -

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ประวัติ
ผู้บริหาร

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

อายุ 69  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการ
		
รองประธานกรรมการ
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 19 พฤศจิิกายน 2547
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• รััฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาการจััดการทางการเมืือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริิญญาตรีีศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม :
• Director Accreditation Program (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• ธ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการ
		
บริษทั ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ำกัด
• ตั้้�งแต่่ 2554
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
• ตั้้�งแต่่ 2526
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จ�ำกัด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• นายกสมาคมอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศไทย (ATCI)
• ประธานคณะอนุุกรรม การสนัับสนุุน และติิดตาม
โครงการผลงานซอฟต์แวร์ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่่�ปรึึกษาในคณะกรรมการวิิชาการและเทคนิิค
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ โครงการ Giga Impact Initiative
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
• คณะอนุุกรรมการ NSTDA Investors’ Day สำำ�นัักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สำำ�นัักงานส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่่�ปรึึกษาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กรุุงเทพมหานคร
• คณะอนุุกรรมการแผนงานกลุ่่�มดิิจิทัิ ัลแพลตฟอร์์ม
หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของ ประเทศส�ำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)
• คณะกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
• คณะทำำ�งานด้้านการพััฒนา ERP Platform
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : 101,999,990 หุ้้�น (คิิดเป็็นร้้อยละ 51)
• ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

ประวัติ
ผู้บริหาร

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

อายุ 52  ปี  
ต�ำแหน่ง กรรมการ
		
กรรมการผู้จัดการ
		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ :
• 11 พฤษภาคม 2560
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA
• ปริิญญาตรีี นิิเทศศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Advanced
Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม :
• Successful Formulation & Execution of Strategy
Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลัักสููตรเตรีียมความพร้้อมสู่่�ระบบดิิจิิทััลสำำ�หรัับ
Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย
และกฎหมาย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง,
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

• Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 248
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เตรีียมเข้้าอบรม Executive Development Program
(EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Chief Transformation Officer (CTO)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
• รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เคลาด์์ ครีีเอชั่่�น จำำ�กััด
• กรรมการ
บริิษัทั  ฟิินเน็็ต เวนเจอร์์ส จำำ�กััด
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2557 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
บริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด
• พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้้�จััดการ
		
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
• พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director
บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ประวัติ
ผู้บริหาร
ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2552 - 2556 Senior Retail Store Solution
Manager (Brand Manager)
- IndoChina/Storage &
Technology Group
บริษทั ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย

อายุ 49  ปี  
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
ประวัติการศึกษา
• ปริิญญาโท Information Management and Systems,
Monash University, Australia
• ปริิญญาตรีี รัฐั ศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2562 หลัักสููตร Essentials For High Impact
Leaders สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี -
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ประวัติ
ผู้บริหาร

นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า

อายุ 45  ปี  
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2563 IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
CFO Refresher รุ่นที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• พ.ศ. 2562 Boardroom Success through
Financing & Investment (BFI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
CFO in Practice certification program
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์

• พ.ศ. 2561 Corporate Governance for
Executives (CGE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Refreshment of the role and
expectation of a CFO
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
CFO focus on financial reporting
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2560 How to Develop a Risk Management
Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Board Reporting (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Company Reporting (CRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• พ.ศ. 2559 Chief financial Officer Certification Program
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2558 Strategic CFO in Capital Markets Program
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Successful Formulation & Execution
of Strategy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้้�จััดการอาวุุโส
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• พ.ศ. 2539 - 2554 ผู้้�จัดั การ บริิษัทั  สำำ�นัักงานอีีวาย จำำ�กััด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ผู้บริหาร

นางสาวอรฤดา ค�ำเลิศลักษณ์

อายุ 32  ปี  
ต�ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา
• ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2563 TFRS16 สััญญาเช่่าฉบัับใหม่่, TFRS 9
(ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
• พ.ศ. 2562 เจาะกฎหมาย Transfer Pricing, สััมมนา
“เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่
(TFRS 16)”,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• พ.ศ. 2561 ทำำ�ความเข้้าใจ ร่่าง TFRS 9, TAS 32,
TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19
• พ.ศ. 2560 The Digital Accountant,
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม
TFRS 15 ส�ำหรับธุรกิจทั่วไป,
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2559 TFRS Workshop อบรมมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบับ
ปรับปรุง, สภาวิชาชีพในพรบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2558 IFRS update (In-house training),
บริษัท ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด
IFRS ที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับประเทศไทย,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นปัญหาจากการน�ำ Pack 5 มาใช้
ในทางปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2554 - เม.ย. 2558 ผู้้�ช่่วยผู้้�สอบบััญชีีอาวุุโส
		
บริษทั ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง - ไม่่มีี • ของคู่่�สมรส/บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ - ไม่่มีี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร :
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
สรุปข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

รายชื่อ
1. นายไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
5. นายวิชิต ญาณอมร
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์  
8. นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
9. นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
10. นางสาวอรฤดา ค�ำเลิศลักษณ์

บริษัทฯ
A
BD
B
BC
BC
BC
BD
D
D
D

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บจก. เคลาด์
ครีเอชั่น

บจก. ฟินเน็ต
เวนเจอร์ส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บมจ.
บจก.
อินเทอร์เน็ต ครีเอชั
่นกรุ๊ป
ประเทศไทย
A

BD
B

B

ABD

B
B

B

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ, B = กรรมการ, C = กรรมการตรวจสอบ, D = ผู้บริหาร   

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษทั ส�ำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ�ำกัด ใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในเฉพาะด้าน Non-IT และใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource)
ได้แก่ บริษทั เคที ไอที โซลูชนั่ จ�ำกัด ในการปฎิบตั งิ านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในด้าน IT โดยมีผรู้ บั ผิดชอบ
งานตรวจสอบภายในส�ำหรับแต่ละบริษัท ดังนี้

1. นายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์

		อายุ 41  ปี  
		ต�ำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
				 บริษัท ส�ำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประกาศนียบัตร :
• ปริิญญาโท ทางการบริิหารธุุรกิิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริิญญาตรีี ทางการบััญชีี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
- ไม่มี -
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ประสบการณ์ท�ำงานอย่างน้อย 5 ปี :
• 2547 - ปััจจุุบััน
หุ้้�นส่่วนสำำ�นัักงาน - งานตรวจสอบ
		
ภายใน
บริษัท ส�ำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น
ซินดิเคท จ�ำกัด
• 2551 - ปััจจุุบััน
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
แห่งประเทศไทย
บริษัท บลูเฮาส์ ซีพีเอ จ�ำกัด และ
บริษัท แอดแวนซ์ อินทิกริตี้ จ�ำกัด
• 2546 - 2547
ที่่�ปรึึกษาระดัับอาวุุโส
บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส
จ�ำกัด
• 2543 - 2546
ผู้้�ช่่วยผู้้�ตรวจสอบบััญชีี
ระดับอาวุโส
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

2. นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ

		อายุ 44  ปี  
		ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประกาศนียบัตร :
• กำำ�ลัังศึึกษาปริิญญาเอก
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม-บางส่วน
• CISA (Certified Information Systems Auditor,
No.13108516), ISACA
• CDPSE (Certified Data Privacy Solutions
Engineer, No.2010063), ISACA
• ISMS Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2015)
• ITIL (Foundation) V.2, V.3 (Information
Technology Infrastructure Library)
• Information Security Foundation (based on ISO/
IEC 27002)
• DPA (Director Accreditation Program) 156/2019
: IOD
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงานอย่างน้อย 5 ปี :
• กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เคทีี ไอทีี โซลููชั่่�น จำำ�กััด
• ที่่�ปรึึกษา
สำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
(สตง.) ด้านการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการ
สมาคมความมั่่�นคงปลอดภััยระบบ
และประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ TISA
(Thailand Information
Security Association)
• กรรมการ
สมาคมผู้้�ตรวจสอบ
และประธาน
และควบคุมระบบสารสนเทศ
ด้านสถาบันการศึกษา ภาคพื้นกรุงเทพฯ (Information
(Academic Liaison) Systems Audit and Control
Association - Bangkok
		
Chapter) หรือ ISACA - Bangkok
Chapter
• คณะทำำ�งาน
สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
ศูนย์ความรู้ด้าน
การสอบบัญชีในธุรกิจ
ที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน

บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ
มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จ�ำนวน 3 ท่านปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2563 บริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหาชน)
รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รว่ มกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผูส้ อบบัญชีรว่ มประชุม
การพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระ
ของผูส้ อบบัญชีเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับ
นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารสอบทานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า ฝ่ า ยบริ ห าร
ได้ด�ำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วน
เพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุง
ในเรื่องดังกล่าว
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ปี 2563 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการด�ำเนินงานแล้ว บริษัท
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี งึ ได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ซึ่งได้ด�ำเนินการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ก�ำหนด
ผลการสอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ด�ำเนินการอยู่นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องส�ำหรับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)
ของ ธปท. รวมถึงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส�ำหรับบริษัทมหาชน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนา
ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเรือ่ งการสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์
ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�ำหนดไว้ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัท
มีการด�ำเนินการตามเงือ่ นไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับและดูแลกิจการที่ดี (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้น�ำ  หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
เป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะท�ำการเปิดเผยเกณฑ์ กระบวนการ และคะแนนการประเมินโดยผลการประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนา
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบให้ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เน็ตเบย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ประจ�ำปี 2564 และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ในเรือ่ งการท�ำหน้าทีโ่ ดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง การสอบทานประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษทั มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดทางธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท เน็็ตเบย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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Software as a Service-SaaS
Digital Business Technology Platform
Infrastructure
(2016-2020)
Pillar 1

Digital Trade Platform
& Cross Border Trade
e-Logistics,
e-Business
e-Payment
e-Project,

(2021-2025)
Pillar 2

Digital Health and
Wellness Platform
Robotics,
Logistics Drone,
Medical Equipment
Platform

(2021-2025)
Pillar 3

Digital Agriculture
Platform
Internet of Things (IOT)
Smart Plant Factory,
Smart Agriculture,
Smart Farm,
Smart Traceability

(2021-2025)
Pillar 4

Data Strategy Hub
Data Analytics
Private Data
Public Data
Data Gateway

