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2ND ERA :
DIGITAL ECONOMY

Traditional Business
Analog 100%
Labor Intensive
OEMs

• Digital Platform
• Software as a Service-SaaS
• e-Business Services /
Social Media
• Cloud Computing / Mobility

3RD ERA :
NEW WORLD ECONOMY
• Real Business + Virtual World
(Metaverse)
• New Protocol + Network Effects
• Technology Convergence
• Winner take all
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NETBAY : GOALS AND DIRECTIONS.

EMPHASIS ON THE CONVERGENCE OF ALL TECHNOLOGIES.
STRENGTHS - EXPERIENCES - STRONG TEAMS.

VISION
TO BRING INNOVATION AND TRANSFORMATION TO EVERY
BUSINESS AT EVERY LEVEL FROM INDIVIDUAL TO ECOSYSTEM.

MISSION

TO ENABLE AND EMPOWER EVERYONE TO DO BUSINESS BETTER,
FASTER, AND CHEAPER SO THAT THEY CAN REACH THEIR FULL
POTENTIAL AND THRIVE. NO MATTER WHAT BUSINESS THEY ARE IN.

VALUES
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IMPACT

2

CUSTOMER-CENTRIC

3

INNOVATION

4
5
6

EXCELLENCE

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.
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.
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.
Commitment to Excellence – Great just isn’t good enough. Excellence in the
little things always adds up to excellence at the bigger thing.

INTEGRITY

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.

FAIRNESS

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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ธุ ร กิ จ ยุ ค “เมตาโนมิ ก ส์ (Metanomics)” ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น
บนโลกธุ ร กิ จ ถื อ เป็ น แรงผั ก ดั น (Mega Trend) ที่ ทั่ ว โลกก� ำ ลั ง
เฝ้ ำ ติ ด ตำมและให้ ค วำมสนใจเป็ น อย่ ำ งมำก มั น เป็ น ทั้ ง โอกำส
และควำมเสี่ ย งของธุ ร กิ จ บนโลกกำรค้ ำ ของ พรมแดนเสมื อ นจริ ง
นั บ เป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ ค้ ำ ขำยเพิ่ ม ขึ้ น ในโลกเสมื อ นจริ ง ( Metaverse)		
ดิ น แดนดั ง กล่ ำ วนี้ มี ทั้ ง ประชำกรจ� ำ นวนมำก (สมำชิ ก -อวตำร)
ที่ อ ำศั ย อยู ่ มี ก ำรค้ ำ ขำยที่ ดิ น มี โ ชว์ รู ม มี ร ้ ำ นค้ ำ	 มี ธ นำคำร
มี สิ น ทรั พ ย์ มี เ งิ น สกุ ล ดิ จิ ทั ล หลำยสกุ ล มี สิ น ค้ ำ แบรนด์ ต ่ ำ ง ๆ
ขำย บริกำร มีอุปกรณ์ รูปภำพ และอื่นๆอีกมำกที่สำมำรถท�ำธุรกิจ
ได้ ในอีกไม่นำนต่อจำกนี้ ไป โลกเสมือนจริงกับโลกธุรกิจจริง มีโอกำส
ที่จะมำหลอมรวมผสมผสำนเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดโอกำสใหม่ๆ ทำง
กำรค้ำขำย
ธุ ร กิ จ แบบวิ ถี ดั้ ง เดิ ม ต้ อ งมี ก ำรทบทวนปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ ำ ง
ทำงธุ ร กิ จ เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งจำกกำรถู ก ป่ ว น(disrupt)ด้ ว ยกำร
สั่ น สะเทื อ น ของโลกธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ นี้ พฤติ ก รรมของคนก็ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งมำกต่ อ จำกนี้ ไ ป ในหลำยปี น้ี เ รำได้ ป ระจั ก ษ์
ถึงพลังของเทคโนโลยีใหม่ๆของ นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
กว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำหลำยสิบเท่ำตัว
“เมตาโนมิ ก ส์ ” จึ ง ถื อ เป็ น โอกำสใหม่ ใ นยุ ค ที่ 3 นี้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี
วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ มี ค วำมเข้ ำ ใจสำมำรถพั ฒ นำ
เทคโนโลยี เ พื่ อ สร้ ำ งธุ ร กิ จ ใหม่ บ นโลกแห่ ง กำรจิ น ตนำนี้ ไ ด้ เ ร็ ว กว่ ำ
คู ่ แ ข่ ง ขั น ทั่ ว ไป ก็ จ ะได้ เ ปรี ย บสำมำรถสร้ ำ งรำยได้ ใ นโลกเสมื อ นจริ ง
ได้อย่ำงยั่งยืน

PROF.DR. PAIRASH THAJCHAYAPONG
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

บริ ษั ท เน็ ต เบย์ จ� า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท แห่ ง นวั ต กรรม
เทคโนโลยี (Innovative Technology Company) ได้ มี ก ำร
พั ฒ นำ	 นวั ต กรรม เทคโนโลยี ใ หม่ ต ำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของโลก
ธุรกิจสมัยใหม่ มีทีมงำนที่แข็งแกร่ง มีควำมเชี่ยวชำญประสบกำรณ์
ทำงด้ ำ นนวั ต กรรมเทคโนโลยี ม ำโดยตลอดร่ ว ม 20 ปี มี ก ำร
พั ฒ นำDigital Platform เช่ น e-Logistics & Intelligent Box
(iBox) และอื่ น ๆมำอย่ ำ งยำวนำน จนได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจจำก
ลู ก ค้ ำ	 ได้ ศึ ก ษำและติ ด ตำมเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ตลอดเวลำรวมถึ ง
เรื่องของโลกเสมือน ด้วยเช่นกัน
ธุ ร กิ จ ที่ ผ ่ ำ นมำในปี 2020-2021 เรำได้ เ ห็ น กำรท� ำ ธุ ร กิ จ ใน
รู ป แบบวิ ถี เ ดิ ม ๆต่ ำ งถู ก เปลี่ ย นด้ ว ยเทคโนโลยี ของต่ ำ งประเทศ
ที่ มี ศั ก ยภำพ มี น วั ต กรรมเทคโนโลยี เช่ น AI, IOT, Data
Analytic, Blockchain, Smart Contact, cryptocurrency
และอื่ น ๆ นอกจำกนี้ ยั ง ภั ย คุ ก คำมจำกโรคโควิ ด 19 และกำรพิ พ ำท
ระหว่ ำ งมหำอ� ำ นำจ อี ก ด้ ว ย ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ส ำมำรถปรั บ ตั ว ได้ ใ น
สภำพดังกล่ำว และไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใดๆ ต่ำงได้รับผลกระทบ
อย่ำงรุนแรง
ในนำมของประธำนกรรมกำร และ ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรของ
บริ ษั ท เน็ ต เบย์ จ� ำ กั ด (มหำชน) ผมมี ค วำมมั่ น ใจเป็ น อย่ ำ งมำก
ว่ ำ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เรำซึ่ ง อยู ่ ใ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ตั ล อั น มี อ นำคตของ
ควำมมั่ น คงยั่ ง ยื น และในโอกำสนี้ ผ มขอขอบพระคุ ณ ลู ก ค้ ำ	
ผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปกำระคุณทุกท่ำนที่ ได้ ให้กำรสนับสนุน มอบควำม
ไว้วำงใจในบริษัทเรำมำโดยตลอด

MR. PICHIT VIWATRUJIRAPONG
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วันแปรสภำพเป็น บมจ.
วันแรกที่ซื้อขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ MAI
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
0107557000101
พัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)
200,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
200,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ไม่มี
19 พฤศจิกำยน 2547
22 เมษำยน 2557
16 มิถุนำยน 2559
719/5,8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330
02-620-1800
02-612-3051
http://www.netbay.co.th
02-620-1800 #1112
02-612-3051
corporatesecretary@netbay.co.th
02-620-1800 #1110
02-612-3514
IR@netbay.co.th
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
02-009-9999
02-009-9991
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บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3516 หรือ
นำงสำวพิมพ์ ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4521 หรือ
นำงสำวรสพร เดชอำคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5659 หรือ
นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5872 หรือ
นำงสำวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4807
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
02-264-0777
02-264-0789-90

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป
บริษัทย่อย :

ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
วันที่จดทะเบียนบริษัท

บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด
0105554030865
ให้บริกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์
50,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
50,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ไม่มี
2 มีนำคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) 100%

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
เบอร์โทรศัพท์
โทรสำร
บุคคลอ้ำงอิง
ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร

เลขที่ 719 อำคำรมิ้นท์ทำวเวอร์ ถนนพระรำมที่ 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
02-219-5558
02-612-3513
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
นำงสำวรุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3516 หรือ
นำงสำวพิมพ์ ใจ มำนิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4521 หรือ
นำงสำวรสพร เดชอำคม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5659 หรือ
นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 5872 หรือ
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
02-264-0777
02-264-0789-90
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บริษัทย่อย :

ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
วันที่จดทะเบียนบริษัท

บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ำกัด
0105562201002
ให้บริกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์
15,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
15,000,000 บำท หุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ไม่มี
2 ธันวำคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) 100%

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
เบอร์โทรศัพท์
โทรสำร
บุคคลอ้ำงอิง
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
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นำงสำวพิมพ์ ใจ มำนิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4521
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
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โครงสร้าง
และการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) (“เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท
โดยเน็ตเบย์ เกิดจำกกำรร่วมทุนระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ำกัด (“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”)
ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
(มหำชน) (“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ
ด้ำนกำรคิดค้นสร้ำงสรรค์และพัฒนำ Digital Business Technology Platform และ e-Business Services Application
ต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Business Services) ที่ครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจกับ
ภำครัฐ (B2G) และระหว่ำงภำคธุรกิจกับภำคธุรกิจ (B2B) ด้วยกำรให้บริกำรของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริกำรได้แก่
1) กลุ่ม Digital Business Services
2) กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
ตลอดเวลำตั้งแต่ก่อตั้งเน็ตเบย์เมื่อปี 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วเพียง 10 ล้ำนบำท บริษัทก็ ได้มีกำร
เพิ่มทุนมำโดยตลอดด้วยกำรน�ำเงินปันผลที่เกิดจำกก�ำไรสุทธิทั้งสิ้นมำเพิ่มทุนถึง 160 ล้ำนบำท (ช�ำระเต็ม) และ
ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษัทได้มีกำรเตรียมกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI โดยมีกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนเป็น 200 ล้ำนบำทโดยกำรเพิ่มทุนจ�ำนวน 40 ล้ำนบำทเพื่อน�ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ MAI เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำทและเป็นทุนจดทะเบียนที่ช�ำระเต็ม
200 ล้ำนบำทแล้ว
นอกจำกนี้บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน) ยังถือหุ้นในบริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จ�ำกัด (“เคลำด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วเพื่อรองรับกำรให้บริกำรกลุ่ม e-Business Services โดย เคลำด์
ครีเอชั่น ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (CDD Gateway) ระบบกำร
ให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้ำของ
ระบบ Private Cloud Computing
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้ำงสรรค์ และพัฒนำ Digital Business Technology Platform ในกำรท�ำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบกำรให้บริกำร (SaaS:
Software as a Service) อย่ำงครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำคธุรกิจ (B2B)
และระหว่ำงภำคเอกชนและประชำชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยผู้ประกอบกำรที่ใช้บริกำรระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรใช้บริกำรของบริษัทตำมวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัท
จะเรียกเก็บค่ำบริกำรต่อรำยกำรธุรกรรม (Pay Per Transaction) หรือเป็นรำยเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทน�ำเสนอในรูปแบบกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS
(Software as a Service) อย่ำงเต็มรูปแบบ กล่ำวคือกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center)
ระบบศูนย์ประมวลผลส�ำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติกำรที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนำขึ้นระบบธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ำย และกำร
ป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรระบบ
สำรสนเทศโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงำนที่สำมำรถใช้งำนได้ในเวลำอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้อง
เสียเวลำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและลดควำมยุ่งยำก (Better) ของหน่วยงำนในกำรจัดหำระบบงำน ออกแบบ
ระบบงำน พัฒนำ ติดตั้ง และบ�ำรุงรักษำ
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บริกำรของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทำงธุรกิจหลำย ๆ อุตสำหกรรม โดยเริ่มจำกกลุ่ม e-Logistics Community ก่อนที่
ส�ำคัญที่ช่วยให้ระบบกำรท�ำงำนภำยในองค์กรของลูกค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดกำร
ใช้งำนทรัพยำกรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้นได้ง่ำยจึงถือเป็นบริกำรที่มีส่วนช่วยในกำรลดต้นทุนทำง
Logistics ให้กับลูกค้ำ และช่วยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับลูกค้ำและประเทศไทย
เนื่ อ งจำกระบบธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ บ ริ ษั ท พั ฒ นำและน� ำ เสนอให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ ำ ใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมกฎหมำยจึงท�ำให้บริษัทมีรำยได้เป็นประจ�ำจำกกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจำกนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภำระต้นทุนในสินค้ำคงคลัง (Carrying Cost of Inventory)
และค่ำใช้จ่ำยในกำรกระจำยสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้ำต่ำง ๆ
กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business Services) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่ม Digital Business Services
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
กลุ่ม Digital Business Services
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงภำคเอกชนและภำครัฐ (B2G) และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่ำงภำคเอกชนและภำคเอกชน (B2B) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มบริกำร Digital Business Services ของบริษัทจะให้บริกำร
แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยเริ่มจำกกลุ่ม e-Logistics Community ในลักษณะให้เลือกใช้บริกำรหลักระหว่ำงกำรให้บริกำร
พิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริกำรหลักของ e-Logistics Community คือ ผู้ให้บริกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ
กลุ่มชิปปิ้งคอมพำนี กลุ่ม Freight Forwarder กลุ่มสำยเรือ กลุ่มขนส่งทำงอำกำศ และอื่น ๆ ตลอดจนสำมำรถใช้บริกำร
e-Payment บน Platform เดียวกัน โดยจะมีกำรช�ำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นกำร
ให้บริกำรเพิ่มเติมเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสินค้ำเข้ำ/ออกแบบ
ไร้เอกสำร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริกำรหลักคือผู้ประกอบกำรที่เป็นสำยกำรบิน Terminal Operator สำยเรือ ตัวแทน
สำยเรือและผู้ประกอบกำรขนส่ง
สินค้ำทำงบกที่มีหน้ำที่ต้องรำยงำนบัญชีสินค้ำคงเหลือกับกรมศุลกำกรอีกด้วย รวมถึงกำรเป็นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลบัญชี
สินค้ำส�ำหรับเรือ (e-Manifest ทำงเรือ) และใบก�ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำผ่ำนระบบ NSW ของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
(ท่ำเรือกรุงเทพ และท่ำเรือแหลมฉบัง) เพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐและภำคธุรกิจ
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ให้บริกำรกับสถำบันกำรเงิน ธนำคำร บริษัทประกันชีวิต ประกันวินำศภัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทจัดกำรลงทุน (บลจ.) บริษัท ไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยให้บริกำรเป็นผู้รับส่งข้อมูลกำรรำยงำนธุรกรรมทำง อิเล็กทรอนิกส์
และบริกำรรับส่งข้อมูลกำรรำยงำนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงของลูกค้ำให้แก่สถำบันกำรเงิน และเอกชนรวม
ถึงธุรกิจที่มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(ส�ำนักงำน ปปง.) ในกำรน�ำส่งรำยงำนต่ำง ๆ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ส�ำนักงำน ปปง. รวมถึงกระบวนกำรตรวจสอบ
ระบุตัวตนของลูกค้ำผู้ท�ำธุรกรรม นอกจำกกำรเป็นผู้ให้บริกำรธุรกรรมให้กับส�ำนักงำน ปปง. แล้วยังเป็นผู้ให้บริกำรรับส่ง
ข้อมูลธุรกรรมกำรออกหนังสือค�้ำประกันทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงธนำคำรและกรมบัญชีกลำง (e-GP Portal service)
กลุ่ม Digital Transformation (Projects) และอื่น ๆ
จำกกำรที่บริษัทได้น�ำเสนอกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้ำต่ำง ๆ จำกบริกำรหลัก 2 ประเภท
ข้ำงต้น บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผลงำนให้บริกำรรวมถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ของทีมงำน บริษัทจึงได้รับกำร
ร้องขอจำกลูกค้ำหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศภำยในให้แก่ลูกค้ำหรือหน่วยงำนนั้น ๆ
ในรูปแบบของโครงกำรเฉพำะ (Projects) บริษัทจึงมีรำยได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรเหล่ำนั้นเฉพำะในช่วงรับงำนพัฒนำ
โครงกำรเหล่ำนั้นตำมสัญญำที่ก�ำหนดเป็นเฉพำะงำนซึ่งแตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรในกลุ่มอื่นซึ่งจะอยู่ในรูปแบบกำรรับรู้
รำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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นโยบายและเป้าหมายในการด�าเนินงานของบริษัท
บริษัท มีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำน e-Business ครบวงจรที่มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์
ผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยี และควำมใส่ใจ โดยค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้ำ และเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ และช่วยเพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศ ให้มคี วำมมัน่ คงและยัง่ ยืน นอกจำกนี้ บริษทั ยังมีนโยบำยทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีระบบกำร
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ และจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ปี พ.ศ. 2559
- วันที่ 6 มิถุนำยน 2559 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ
- วันที่ 8-10 มิถุนำยน 2559 เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 40,000,000 หุ้น รำคำเสนอขำย 4.00 บำท:หุ้น
- วันที่ 13 มิถุนำยน 2559 จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
- วันที่ 15 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งรับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- วันที่ 16 มิถุนำยน 2559 หุ้นสำมัญของบริษัทเริ่มท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกใน
กลุ่มเทคโนโลยี ภำยใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่ำ “NETBAY”
ในด้ำนธุรกิจ บริษัทได้เข้ำร่วมในโครงกำรส�ำคัญ ๆ ของภำครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์และกำรรับส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงหน่วยงำนกับภำครัฐ และหน่วยงำนภำครัฐกับภำคธุรกิจ ดังนี้
- โครงกำรเชื่อมโยงข้อมูลสมำชิกของหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยกับระบบรับรองเอกสำร
ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ (Certificate of Origin) และรับรองเอกสำรเพื่อกำรค้ำ กำรส่งออกอื่น ๆ รวมทั้งระบบออก
ใบมำตรฐำนสินค้ำ
- โครงกำรรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้ำส�ำหรับเรือ (e-Manifest ทำงเรือ) และใบก�ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำผ่ำนระบบ NSW
ของกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (ท่ำเรือกรุงเทพและท่ำเรือแหลมฉบัง)
- โครงกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรท�ำธุรกรรมออกหนังสือค�้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกรมบัญชีกลำงผ่ำน
ระบบ e-GP Portal Service เพื่อภำคธุรกิจ
- เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรหนึ่งในโครงกำร Bright & Shine ของบริษัท SCG Logistics Management (SCGL) ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ ไทยในกำรปรับเปลี่ยนระบบ Logistics ของ SCGL ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบวงจรเพื่อกำรบริกำรส�ำหรับภำยในและภำยนอกบริษัท
ปี พ.ศ. 2560
- เดือนมกราคม เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำเพิ่มเติมกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics
Management-SCGL) ในโครงกำรกำรยื่นบัญชีสินค้ำทำงบกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Car Manifest) เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรจัดท�ำและยื่นบัญชีสินค้ำทำงบก ณ ด่ำนหรือพรมแดนระหว่ำงประเทศ โดย
เน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนำระบบกำรยื่นบัญชีสินค้ำทำงบกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำกำรเชื่อมต่อเข้ำกับระบบกำรส่งข้อมูล
ใบขน (e-Declaration) รวมทั้งให้บริกำรเกตเวย์ที่ SCGL ใช้ส่งและรับข้อมูลบัญชีสินค้ำทำงบกกับกรมศุลกำกร
ไทยแบบอัตโนมัติมำกยิ่งขึ้น
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- เดือนกุมภาพันธ์ เน็ตเบย์ ได้ท�ำกำรเปิดใช้ระบบอย่ำงเต็มรูปแบบส�ำหรับโครงกำร Bright and Shine กับ
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management-SCGL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
ปูนซีเมนต์ ไทย (Siam Cement Group-SCG) โดยโครงกำรนี้เป็นโครงกำรใหญ่ของ SCGL ในกำรปรับเปลี่ยน
ระบบ logistics ภำยในของบริษัทในเครือ SCG ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ระบบงำนขำย จนถึงกำรขนส่งสินค้ำไป
ถึงมือลูกค้ำ รวมทั้งกำรส่งข้อมูลใบขน (e-Declaration) ไปยังกรมศุลกำกรไทยเพื่อแสดงหลักฐำน ส�ำแดงสินค้ำ
ตลอดจนเสียภำษีสินค้ำที่น�ำเข้ำและส่งออกระหว่ำงประเทศ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย แบบอัตโนมัติ
ทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบกำรส่งข้อมูลใบขนเข้ำกับระบบหลักของ SCG
รวมทั้งเป็นผู้ให้บริกำรเกตเวย์ที่ SCGL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกำกรไทย
- เดือนมีนาคม เน็ตเบย์ ได้ท�ำกำรพัฒนำระบบ e-Storage Charge ร่วมกับบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)
เพื่อให้บริกำรกำรช�ำระค่ำคลังสินค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่ลูกค้ำที่น�ำเข้ำสินค้ำผ่ำนคลังสินค้ำของกำรบินไทย
- เดือนสิงหาคม เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊ก ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ในโครงกำร
พัฒนำและเชื่อมต่อระบบ Cloud Drive Service กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้ำและคู่ค้ำของ
DHL สำมำรถเข้ำมำดูตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ำในกำรน�ำเข้ำและส่งออกย้อนหลังได้ พร้อมกันนี้ยังสำมำรถ
ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลใบขนได้แบบ Real Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime
and any devices)
- เดือนตุลาคม เน็ตเบย์ ได้มีกำรพัฒนำระบบ e-Express ให้กับ บริษัท ลำซำด้ำ เอ๊กซ์เพรส จ�ำกัด (Lazada)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำซำด้ำกรุ๊ป ห้ำงสรรพสินค้ำช้อปปิ้งออนไลน์ที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม โดยระบบดังกล่ำวเป็นระบบกำร
น�ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเร่งด่วน (e-Express) และสินค้ำประเภท e-Commerce เป็นระบบน�ำส่งข้อมูลสินค้ำ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรตรวจปล่อยสินค้ำ ให้บริกำรทั้งในด้ำนกำรน�ำส่งข้อมูล
ยกเลิกข้อมูล และสร้ำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำก Lazada ไปยังกรมศุลกำกรเพื่อรำยงำนบัญชีสินค้ำในกำร
น�ำเข้ำและส่งออกในครั้งเดียว จำกกำรน�ำเข้ำข้อมูลเพียงไฟล์เดียว รวมถึงรับรองกำรเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบ
น�ำส่งใบขนสินค้ำ เพื่อให้กำรท�ำงำนง่ำยและคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น
- เดื อ นพฤศจิ ก ายน เน็ ต เบย์ ไ ด้ มี ก ำรพั ฒ นำระบบถ่ ำ ยล� ำ /ผ่ ำ นแดนแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Transit/
e-Transshipment) ที่ประกำศใช้โดยกรมศุลกำกรให้แก่ผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนทั่วประเทศไทย
และผู้ประกอบกำรทำงด้ำนถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน ซึ่งกำรถ่ำยล�ำ (e-Transshipment) จะเป็นกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร
เพื่อล�ำเลียงถ่ำยของจำกยำนพำหนะหนึ่ง ที่ขนส่งของเข้ำมำไปยังอีกยำนพำหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปภำยใน
ท่ำหรือที่แห่งเดียวกันภำยใต้กำรควบคุมของศุลกำกร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกำรขนส่งอยู่นอกรำช
อำณำจักร กำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรว่ำด้วยกำรผ่ำนแดน/ถ่ำยล�ำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขนสินค้ำถ่ำยล�ำ/
ผ่ำนแดน, ใบเคลื่อนย้ำยสินค้ำถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน, ใบขนขำเข้ำพิเศษส�ำหรับตู้สินค้ำ, ใบค�ำร้องขอลำกตู้สินค้ำ
ภำยใต้กำรควบคุมของกรมศุลกำกร และกำรผ่ำนแดน (e-Transit) เป็นกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรเพื่อขนส่งของ
ผ่ำนรำชอำณำจักร จำกท่ำหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ำมำไปยังท่ำหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไปภำยใต้กำร
ควบคุมของศุลกำกร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกำรขนส่งอยู่นอกรำชอำณำจักร
- เดือนธันวาคม เน็ตเบย์ ได้ท�ำกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนบัญชีสินค้ำทำงอำกำศยำน (Air Manifest) ที่ประกำศ
ใช้โดยกรมศุลกำกร ให้แก่ผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง คือ บริษัท เอเชีย กรำวด์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (AGS) และ บริษัท เทคโนโลยี เอเชียแปซิฟิค จ�ำกัด (TAP) โดยระบบดังกล่ำวเป็นระบบกำรรำยงำนบัญชี
รำยชื่อสินค้ำทำงอำกำศล่วงหน้ำให้กับกรมศุลกำกรแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2561
- เดือนมกราคม เน็ตเบย์ได้จัดงำนเปิดตัวระบบ TG e-Storage Charge อย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับบริษัท กำรบินไทย
จ�ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรกรุงไทย เพื่อให้บริกำรรับช�ำระค่ำคลังสินค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์
แก่ลูกค้ำที่น�ำเข้ำสินค้ำ ผ่ำนคลังสินค้ำของกำรบินไทย เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบข้อมูลค�ำร้องสรุปกำรขำย
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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ส�ำหรับร้ำนค้ำปลอดอำกร (Inland Declaration Message) และรำยงำนกำรเคลื่อนไหวกำรใช้ไปของใบขนสินค้ำ
ขำเข้ำ (Movement of Goods Report Message) ร่วมกับกรมศุลกำกรและผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำปลอดอำกร เพื่อให้
ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถส่งสรุปรำยงำนกำรขำยสินค้ำปลอดอำกรและรำยงำนกำรเคลือ่ นไหวกำรใช้ไปของใบขนสินค้ำ
ขำเข้ำให้แก่กรมศุลกำกร ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยได้
อย่ำงถูกต้องและง่ำยดำย
เดือนมีนาคม เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบข้อมูลรำยงำนยำนพำหนะขำออกทำงเรือ (Sea Manifest Export)
ร่วมกับกรมศุลกำกรและผู้ประกอบกำร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งรำยงำนยำนพำหนะขำออกทำงเรือให้
แก่กรมศุลกำกร ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้อง
และง่ำยดำย นอกจำกนี้เน็ตเบย์ยังได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท ออโต้ลอจิค จ�ำกัด (Autologic Co., Ltd-Autologic)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ JWD Group ให้ติดตั้งระบบรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/เขตประกอบ
กำรเสรี (Confirmation of Goods Report Message) และท�ำกำรส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของ
เน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้องและง่ำยดำย
เดือนเมษายน เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SCG
International Corporation Co., Ltd.-SCGI) ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือของปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group-SCG)
ให้พฒ
ั นำระบบ e-Customs System Interface with Back-end System โดยโครงกำรนีเ้ ป็นโครงกำรใหญ่ของ SCGI
และเป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกโครงกำร Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัท เอสซีจี ลอจิสติกส์ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด (SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Finance ของ SCGT อันจะส่งผลให้แผนก
กำรเงินของ SCGT สำมำรถได้รับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และน�ำต่อไปด�ำเนินงำนต่อได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกำรส่งข้อมูลผ่ำนเกตเวย์ กับบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Ocean Network Express (Thailand) Ltd.-ONE) เพื่อให้ ONE สำมำรถส่งข้อมูลรำยงำนยำนพำหนะเข้ำ-ออก
ทำงเรือ (Sea Manifest) และข้อมูลเกี่ยวกับถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (e-Transit/Transshipment) ไปยังกรมศุลกำกรไทย
และกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
เดือนมิถุนายน เน็ตเบย์ได้ท�ำกำร go-live ระบบ Application Programming Interface (API) and Time Stamp
Application for Import e-Express System กับ บริษัท ลำซำด้ำ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (LEL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ลำซำด้ำกรุ๊ป ห้ำงสรรพสินค้ำช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศ
อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม โดยระบบดังกล่ำวเป็นกำรเชื่อมต่อกับ Back-end
System ของ LEL และท�ำกำรส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วน (e-Express) ไปยังกรมศุลกำกรไทย เพื่อแสดง
หลักฐำน ส�ำแดงสินค้ำ ตลอดจนเสียภำษีสินค้ำที่น�ำเข้ำมำยังประเทศไทย ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกร
ไทย รวมถึงกำรตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System
ของ LEL แบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบกำรส่งข้อมูลใบขนแบบ
เร่งด่วนเข้ำกับระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผู้ให้บริกำรเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกำกรไทย
เดือนกรกฎาคม เน็ตเบย์ ได้ท�ำกำร go-live ระบบ e-Transit/Transshipment Interface with Back-end system กับ
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ซึ่งระบบดังกล่ำวเป็นกำรเชื่อมต่อข้อมูลกับ Back-end
System ของ DHL เพื่อให้ DHL สำมำรถส่งข้อมูลเกี่ยวกับถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (e-Transit/Transshipment) ไปยัง
กรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ ได้แบบอัตโนมัติอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง โดยสำมำรถลดควำมเสี่ยง
จำกกำรป้อนข้อมูลผิดพลำดของมนุษย์
เดือนสิงหาคม เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ให้ท�ำกำรพัฒนำระบบใบตรำ
ส่งสินค้ำทำงอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Air Waybill (e-AWB) เพื่อให้ผู้ประกอบกำร ส่งออกสินค้ำสำมำรถ
ใส่ข้อมูล Air Waybill ผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ด้วยตนเอง และส่งข้อมูลไปยังระบบของกำรบินไทยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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- เน็ตเบย์ได้ทำ� กำร go-live ระบบรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/เขตประกอบกำรเสรี (Confirmation
of Goods Report Message) กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (WHA Corporation
PCL-WHA) เพื่อให้ WHA สำมำรถส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์
ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
- เดือนพฤศจิกายน เน็ตเบย์ได้เซ็นต์สญั ญำกับ บริษทั ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ในโครงกำร
พัฒนำและเชื่อมต่อระบบ Cloud Drive for Export Declaration กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้
ลูกค้ำ และคู่ค้ำของ DHL สำมำรถเข้ำมำดูและตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ำในกำรส่งออกด้วยตนเองได้ พร้อมกันนี้
ยังสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลใบขนได้แบบ Real Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere,
anytime and any devices)
- เดือนธันวาคม เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกับ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ในโครงกำร
พัฒนำและเชื่อมต่อระบบ Draft on Cloud for Import Declaration กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้
ลูกค้ำและคู่ค้ำของ DHL สำมำรถเข้ำมำท�ำกำรตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลร่ำงใบขนสินค่ำ (Draft Version)
ในระบบได้ด้วยตนเอง ก่อนที่ DHL จะท�ำกำรส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกร พร้อมกันนี้ยังสำมำรถตรวจสอบและ
พิมพ์ร่ำงข้อมูลใบขน (Draft Version) ได้แบบ Real Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere,
anytime and any devices)
- เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกคำร์กิลล์ ประเทศไทย (Cargill Thailand) ให้พัฒนำระบบ Import Declaration Data
Interface เพื่อท�ำกำรเชื่อมต่อกับ Back-end System ของ Cargill และท�ำกำรส่งข้อมูลใบขน (e-Declaration)
ไปยังกรมศุลกำกรไทย เพื่อแสดงหลักฐำน ส�ำแดงสินค้ำ ตลอดจนเสียภำษีสินค้ำที่น�ำเข้ำมำยังประเทศไทย ตำม
กฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย รวมถึงกำรตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน
กลับไปยัง Back-end System ของ Cargill แบบอัตโนมัติทั้งระบบ
- เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกำรส่งข้อมูลผ่ำนเกตเวย์ กับบริษัท สุรำกระทิงแดง (1988) จ�ำกัด (Red Bull Distillery
(1988) Co., Ltd -Red Bull) เพื่อให้ Red Bull สำมำรถส่งข้อมูลรำยงำนยืนยันกำรโอนย้ำยสินค้ำเขตปลอดอำกร/
เขตประกอบกำรเสรี (Confirmation of Goods Report Message) ไปยังกรมศุลกำกรไทย ผ่ำนเกตเวย์ของเน็ต
เบย์ ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
ปี พ.ศ. 2562
- เดือนมกราคม เน็ตเบย์ ได้ให้บริกำร Cloud Drive Service for Normal Declaration and e-Express กับบริษัท
ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (DHL) ซึง่ ในโครงกำรพัฒนำและเชือ่ มต่อระบบ Cloud Drive for Normal
Declaration and e-Express กับระบบ Logistics หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้ำและคู่ค้ำของ DHL สำมำรถ
เข้ำมำดู และตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ำขำออกและใบขนสินค้ำแบบเร่งด่วนด้วยตนเองได้ พร้อมกันนี้ยังสำมำรถ
ตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลใบขนดังกล่ำวได้แบบ Real Time ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere,
anytime and any devices)
- เดือนพฤษภาคม เน็ตเบย์ ได้ให้บริกำร ระบบ Transit to Air กับ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (DHL) เป็นระบบกำรส่งข้อมูลอัตโนมัติ Air Manifest จำก DHL ไปยัง Terminal Operator (TMO) และ
TMO สำมำรถน�ำข้อมูลสิ่งตรงไปยังกรมศุลกำกรได้แบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Real time
- เดือนกรกฎาคม เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) ให้แก่
บริษัท กำรบินไทยจ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้ผู้ประกอบกำรส่งออกสินค้ำสำมำรถใส่ข้อมูล Air Waybill ผ่ำนระบบ
ดังกล่ำวได้ด้วยตนเอง และส่งข้อมูลไปยังระบบของกำรบินไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้รับกำรตอบ
กลับสถำนกำรณ์ส่งข้อมูล พร้อมทั้งสำมำรถสั่งพิมพ์เอกสำร Air Waybill ได้
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- เดือนสิงหาคม เน็ตเบย์ ได้ ให้บริกำรระบบ Draft on Cloud กับบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(DHL) ซึ่งเป็นโครงกำรพัฒนำและเชื่อมต่อระหว่ำงระบบ ShippingNet, Draft on Cloud กับระบบ Logistics
หลักของ DHL เพื่อท�ำให้ลูกค้ำและคู่ค้ำของ DHL สำมำรถดูและตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำด้วยตนเอง
รวมถึงท�ำกำรยืนยันข้อมูลกลับไปยัง DHL ก่อนที่ DHL จะส่งข้อมูลดังกล่ำวให้กรมศุลกำกรไทยเป็นล�ำดับถัดไป
รวมถึงสำมำรถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลใบขนดังกล่ำวได้แบบ Real Time และสำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ทุกเวลำ
(anywhere, anytime and any devices)
- เน็ตเบย์ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Import Declaration), ขำออก (Export Declaration)
และ License Per Invoice (LPI) และ LPI แบบอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทสยำมนิสทรำนส์ จ�ำกัด (Siam Nistrans
Co., Ltd.) เพื่อให้ Siam Nistrans สำมำรถส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำง
ถูกต้องตำมตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and
any devices) นอกจำกนี้เน็ตเบย์ยังได้ท�ำระบบเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้ำนของฮอนด้ำกรุ๊ปเพื่อให้ Siam Nistrans
สำมำรถส่งกำรตอบกลับข้อมูลสถำนะของกรมศุลกำกรไทยไปยังระบบหลังบ้ำนของฮอนด้ำกรุ๊ปได้แบบอัตโนมัติ
- เดือนกันยายน เน็ตเบย์ ได้ขยำยบริกำรให้รองรับอัตรำกำรเติบโตอย่ำงมำกของ บริษัท ลำซำด้ำ เอ็กซ์เพรส
จ�ำกัด (LEL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำซำด้ำกรุ๊ป ห้ำงสรรพสินค้ำช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม และท�ำกำรส่งข้อมูล
ใบขนแบบเร่งด่วน (e-Express) ไปยังกรมศุลกำกรไทยเพื่อแสดงหลักฐำน ส�ำแดงสินค้ำตลอดจนเสียภำษีสินค้ำ
ที่น�ำเข้ำมำยังประเทศไทย ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย รวมถึงกำรกำรตอบกลับข้อมูลแบบระบุวันและ
เวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System ของ LEL แบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์
เป็นผู้พัฒนำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบกำรส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วนเข้ำกับระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็น
ผู้ให้บริกำรเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกำกรไทย เพื่อให้ระบบสำมำรถรองรับปริมำณกำรรับส่ง
ข้อมูลที่เพิ่มมำกขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก
- เน็ตเบย์ ได้ให้บริกำรระบบ e-Customs System Interface with Back-end System ให้แก่ บริษัท เอสซีจี
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (SCG International Corporation Co., Ltd.-SCGI) ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือของปูนซีเมนต์ ไทย (Siam Cement Group-SCG) ซึ่งโครงกำรนี้เป็นโครงกำรใหญ่ของ SCGI และเป็น
โครงกำรต่อเนื่องมำจำกโครงกำร Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี ลอจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
(SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Finance ของ SCGI อันจะส่งผลให้แผนก
กำรเงินของ SCGT สำมำรถได้รับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์และน�ำต่อไปด�ำเนินงำนต่อได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
- เดือนธันวาคม เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำก บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ำกัด (TCT) ซึ่งเป็นท่ำเรือ
เอกชน ให้ท�ำกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบก�ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ (Goods Transition) ระหว่ำงผู้ประกอบ
กำรท่ำเรือTCTและกรมศุลกำกรเพื่อให้ TCT สำมำรถรับข้อมูลรำยละเอียดสินค้ำขำออกแบบอิเล็กทรอนิกส์จำก
ผู ้ ป ระกอบกำร ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งตำมกฎระเบี ย บของกรมศุ ล กำกรไทยรวมถึ ง ท� ำ กำรตอบกลั บ ข้ อ มู ล แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ประกอบกำรด้วยเช่นกัน
ปี พ.ศ. 2563
- เดือนกุมภาพันธ์ เน็ตเบย์ และบริษัทในเครือได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกลส�ำหรับระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ISO/IEC 27001:2013 ยกระดับ
ควำมมั่นใจระบบ Cloud Computing และควำมปลอดภัยในระบบ CDD Gateway และระบบ ETR Gateway
(3D Cone-Beam Computed Tomography) จำกบริษัท BSI Group ซึ่งเป็นสถำบันที่ให้กำรรับรองในระดับ
นำนำชำติ ถือเป็นอีกหนึ่งก้ำวส�ำคัญของบริษัทฯ ในฐำนะผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในยุคดิจิตอล และ
เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในหลำกหลำยช่องทำง (Innovative Digital Business Technology
Platform & Omni Channel Connectivity Gateway) เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรให้บริกำร และมุ่งเน้นให้
ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรควำมมั่นคงควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ และกำรเชื่อมโยงทำงอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่ำงมั่นใจ
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- เดือนมีนาคม
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริกำรน�ำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกร หรือ Service Provider
เป็นรำยแรกภำยใต้ชื่อ InvoiceChain ซึ่งป็นระบบแบบ Cloud-base บนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ผ่ำนกำรรับรอง
ระบบ ISO27001, ISO27701 และผ่ำนกำรตรวจสอบจำก ETDA ในส่วนของกำรน�ำส่งข้อมูลอิเล้กทรอนิสก์
InvoiceChain ให้บริกำรในลักษณะ Software-as-a-Service คิดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน สำมำรถเชื่อมต่อกับ
ระบบบัญชีหรือ ERP ของผู้ประกอบกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตได้ทันที นอกจำกนี้ InvoiceChain ครอบคลุม
กระบวนกำรจัดท�ำ e-tax invoice ทั้งกระบวนกำร ตั้งแต่กำรจัดท�ำข้อมูลตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด กำรน�ำส่ง
ข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู ้ ซื้ อ สิ น ค้ ำ และจั ด เก็ บ ไฟล์ ข ้ อ มู ล ซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนกำรและข้ อ บั ง คั บ ทั้ ง หมดของ
กรมสรรพำกร
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรรับรองระบบสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรน�ำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนฯ ว่ำด้วยกำร
รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยสำรสนเทศ ส�ำหรับผู้ให้บริกำรจัดท�ำ ส่งมอบ และเก็บรักษำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ขมธอ.21-2562) ซึ่งมำตรฐำนนี้ ครอบคลุมในเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศของผู้ให้บริกำร
Service Provider ของกรมสรรพำกรรวมถึง ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลกำรน�ำส่ง
ใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริกำร โดยเน็ตเบย์ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้
บริกำร Service Provider ของกรมสรรพำกรอย่ำงเป็นทำงกำร สำมำรถให้บริกำรเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกำร
ในกำรน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภำษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) โดย Service
Provider ทีเ่ น็ตเบย์ให้บริกำร เป็น 1 ใน 3 ช่องทำงกำรน�ำส่งข้อมูลให้กรมสรรพำกร นอกเหนือจำกช่องทำง Web
Upload ที่ผู้ประกอบกำรต้องจัดท�ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอัปโหลดส่งกรมสรรพำกรเอง หรือ Host-to-Host
ที่ผู้ประกอบกำรต้องใช้งบประมำณกำรลงทุนที่สูง แต่ช่องทำง Service Provider นั้น เน็ตเบย์รับหน้ำที่น�ำส่ง
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt ของกรมสรรพำกรโดยตรง และมีกระบวนกำรตรวจสอบ ควำม
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน�ำส่ง พร้อมแจ้งผลกำรน�ำส่งทันทีเมื่อข้อมูลเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบ E-Tax
Invoice & E-Receipt จึงช่วยผู้ประกอบกำรลดระยะเวลำและต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรได้มำกยิ่งขึ้น
- เดือนเมษายน เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Import Declaration), ขำออก
(Export Declaration), License Per Invoice (LPI), ถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (Transit/Transshipment) แบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทนิปปอน เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.) เพื่อ
ให้ Nippon Express สำมำรถส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)
- เดือนพฤษภาคม
• เน็ตเบย์ร่วมมือกับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.), เครือข่ำยโรงพยำบำล
กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (UHostNet), และกระทรวงสำธำรณสุข ในกำรพัฒนำ และเปิด
ให้บริกำรระบบ “Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19” เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรรับ
บริจำค และ Matching ควำมต้องกำรของผู้รับบริจำค คือ โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล และผู้บริจำค อำทิ
ประชำชนทั่วไป, มูลนิธิ, หรือองค์กรนิติบุคคล ในกำรบริจำคอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ได้ตรงกับควำมต้องกำร
อย่ำงแท้จริง
• เน็ตเบย์และบริษัทในเครือ ได้ร่วมบริจำคหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อกำรแพทย์ ยี่ห้อ HAPYbot (New Model V.2020)
ให้โรงพยำบำล จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล,
โรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน, โรงพยำบำลรำมำธิบดี, โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่, โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์, โรงพยำบำลบ�ำรำศนรำดูล, โรงพยำบำลจุฬำภรณ์, โรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ,
โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ขอนแก่น, และโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในกำรช่วยเหลือกำร
ท�ำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และลดควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสและติดเชื้อ อำทิ ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วย
สำมำรถสื่อสำรผ่ำนหุ่นยนต์ ช่วยน�ำทำงเคลื่อนที่อิสระ ขนส่งยำ วัคซีน และเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ เป็นต้น
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- เดือนตุลาคม
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกำรให้บริกำร Confirmation of Goods ให้แก่บริษัท สุรำกระทิงแดง (1992) จ�ำกัด
สำขำจังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อให้สุรำกระทิงแดง สำมำรถรับส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำ
ของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ
(anywhere, anytime and any devices)
• เน็ตเบย์ ได้ขยำยระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับอัตรำกำรเติบโตอย่ำงมำกมำยของ บริษัท ลำซำด้ำ
เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (LEL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลำซำด้ำกรุ๊ป ห้ำงสรรพสินค้ำช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม
และท�ำกำรส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วน (e-Express) ไปยังกรมศุลกำกรไทยเพื่อแสดงหลักฐำน ส�ำแดงสินค้ำ
ตลอดจนเสียภำษีสินค้ำที่น�ำเข้ำมำยังประเทศไทย ตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย รวมถึงกำรกำรตอบ
กลับข้อมูลแบบระบุวันและเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกลับไปยัง Back-end System ของ LEL แบบ
อัตโนมัติทั้งระบบ โดยเน็ตเบย์เป็นผู้พัฒนำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบกำรส่งข้อมูลใบขนแบบเร่งด่วนเข้ำกับ
ระบบหลักของ LEL รวมทั้งเป็นผู้ให้บริกำรเกตเวย์ที่ LEL ใช้ส่งและรับข้อมูลกับกรมศุลกำกรไทย เพื่อให้
ระบบสำมำรถรองรับปริมำณกำรรับส่งข้อมูลที่เพิ่มมำกขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก
- เดือนพฤศจิกายน
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกำรพัฒนำระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำที่ จะน�ำเข้ำไปเก็บยังคลังสินค้ำในโครงกำร
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor- EEC) กับ บริษัท อีดับบลิวทีพี ดิจิตอล
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (e-WTP Digital Services (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
Alibaba Group โดยระบบดังกล่ำวจะเป็นกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ และเกตเวย์
ของเน็ตเบย์จะท�ำกำรรับส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังระบบของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ ได้พัฒนำระบบ e-Customs System Interface with Order Management System (OMS) ให้แก่
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management Co., Ltd.-SCGL) ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของปูนซีเมนต์ ไทย (Siam Cement Group-SCG) ซึ่งโครงกำรนี้เป็นโครงกำรใหญ่ของ SCGL และ
เป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกโครงกำร Bright & Shine ปี 2560 ของบริษัทเอสซีจี ลอจิสติกส์ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด (SCG Logistics Management-SCGL) เพื่อเชื่อมต่อระบบ Order Management ของ SCGL
ไปยังระบบใบขนของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ได้พฒ
ั นำระบบ e-Customs System Interface with Back-End System ให้แก่ บริษทั ยูแทค ไทย จ�ำกัด
(UTAC Thai Co., Ltd.) ซึ่งเป็น Importer & Exporter รำยใหญ่ของประเทศไทย โดยเป็นกำรเชื่อมต่อระบบ
หลังบ้ำนของ UTAC ไปยังระบบใบขนและผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ และส่งต่อไปยังระบบของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ ได้พัฒนำและเปิดให้บริกำรระบบบริหำรกำรเงิน (Electronic Financial Management System) ของ
หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมำยในพัฒนำระบบกำรช�ำระเงิน และเพิ่ม
ช่องทำงให้สำมำรถรองรับกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้หลำกหลำย เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำร
สมำชิก อีกทั้งยังสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของภำครัฐในส่วนกำรจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับ
ภำษีและใบรับทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt)
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• เดือนพฤศจิกายน เน็ตเบย์ ได้รับรำงวัล Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 จำกนิตยสำร Forbes ซึ่งเป็น
1 ในบริษัทไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับรำงวัลในครั้งนี้ ซึ่งคัดเลือกจำก 18,000 บริษัทมหำชนที่รำยได้สูงกว่ำ
สิบล้ำนดอลลำร์สหรัฐแต่ไม่เกินพันล้ำน ดอลลำร์สหรัฐที่ดีท่ีสุดในเอเชียประจ�ำปี 2020 ส�ำหรับรำงวัล Forbes
Award Asia’s 200 Best Under a Billion 200 คือ รำงวัลบริษัทมหำชนรำยได้ต�่ำกว่ำพันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
ที่ดีที่สุดในเอเชียประจ�ำปี 2020 พิจำรณำจำกบริษัทมหำชนขนำดเล็กและกลำงในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกที่มี
รำยได้สูงกว่ำ 10 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 1 พันล้ำน ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งมีทั้งหมดกว่ำ 18,000 บริษัท
แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัติดีที่สุดตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ มีรำยได้และก�ำไรเติบโตดีอย่ำงน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง มีภำระหนี้ต�่ำ และมีกำรก�ำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
นอกจำกนั้น ยังมีเกณฑ์เชิงคุณภำพ เช่น ยกเว้นบริษัทที่มีปัญหำด้ำนธรรมำภิบำล บัญชีมีควำมน่ำสงสัย
บริษัทที่สร้ำงปัญหำหรือควำมกังวลด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทที่มีปัญหำกำรจัดกำร หรือปัญหำทำงกฎหมำย
เป็นต้น
- เดือนธันวาคม
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Import Declaration), ขำออก
(Export Declaration), License Per Invoice (LPI), กำรช�ำระเงินสงเครำะห์กองทุนสวนยำง (ORRAF) แบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทซีว่ำ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (CEVA Logistics (Thailand) Ltd.) เพื่อให้ CEVA
สำมำรถรับส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของ
กรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)
• เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Import Declaration), ขำออก (Export
Declaration) แบบอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัท นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Nittsu Logistics (Thailand)
Co., Ltd.) เพื่อให้ Nittsu Logistics สำมำรถส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำง
ถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and
any devices)
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management ซึ่งขึ้นทะเบียน
Accreditation เป็นรำยแรกของสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับและมีช่ือเสียงระดับโลก ถือเป็นองค์กรสัญชำติไทย
ที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสำกลทั้งในขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนและมีบุคลำกรเป็นไปตำมเกณฑ์สำกลที่ยอมรับ
โดย ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอีกระดับให้กับลูกค้ำและผู้ใช้
บริกำรว่ำ ข้อมูลได้รับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกลระดับโลก ตำมนโยบำยของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง
ปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
- เดือนกุมภาพันธ์
• เน็ตเบย์ ได้เปิดตัวให้บริกำรระบบกำร e-express ทำงรถยนต์บน Netbay Cloud Computing Solution โดย
เป็นกำรขยำยกำรให้บริกำรต่อจำก e-Express ทำงอำกำศยำน ซึ่งระบบดังกล่ำวเป็นระบบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำเร่งด่วน (e-Express) และสินค้ำประเภท e-Commerce แบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรขนส่ง
สินค้ำสำมำรถส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกำกร และท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยทุกด่ำนศุลกำกรทั่วประเทศ กำรให้บริกำรนี้ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้งำนได้
แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices on Netbay Cloud Computing Solution )

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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- เดือนมีนาคม
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำร่วมกับบริษัท สมำร์ท อะเลิร์ท จ�ำกัด (SMART ALERT COMPANY LIMITED) ในกำร
ให้บริกำร e-Express ทำงรถยนต์ บริษัท สมำร์ท อะเลิร์ท เป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ และรำยแรกของประเทศ
ที่ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร e-Express ทำงรถยนต์ สำมำรถรองรับให้สมำร์ท อะเลิร์ท สำมำรถรับส่งข้อมูลและ
ท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งกำรให้
บริกำรนี้ สมำร์ท อะเลิร์ท เลือกใช้บริกำรบน Cloud Computing ของเน็ตเบย์ ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)
- เดือนเมษายน
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท บริกำรภำคพื้นท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (AOTGA) ให้เป็นที่ปรึกษำด้ำน
กำรจัดตั้ง วิธีกำรด�ำเนินกำร รวมถึงกำรทดสอบระบบ เพื่อขอเป็นผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกำกร
อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
• เน็ตเบย์ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด และบริษัทคลำวด์
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนำและให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรส�ำหรับ
กำรขนส่งพัสดุที่มีต้นทำงหรือปลำยทำงเป็นคลังสินค้ำภำยในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยใช้ทรัพยำกร
และเครือข่ำยของทั้งสำมฝ่ำยให้เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
• เน็ตเบย์ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีระบบอำกำศยำนไร้คนขับและปัญญำประดิษฐ์ ด�ำเนินงำนเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในหลำกหลำยช่องทำง (Innovative Digital Business Technology Platform and Omni
Channel Connectivity Gateway) รวมถึงกำรคิดค้น สร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล
• เน็ตเบย์ ได้เป็นผู้ให้บริกำรจัดท�ำ น�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภำษีและใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and
e-Receipt) ให้แก่กรมสรรพำกร และลูกค้ำของหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
- เดือนพฤษภาคม
• เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำออก (Export Declaration) แบบอิเล็กทรอนิกส์
กับบริษัท ไทย แกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ จ�ำกัด (THAI GRANLUX INTERNATIONAL RICE CO.,
LTD) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Asia Golden Rice Group และเป็นผู้ส่งออกข้ำว และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
รำยใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ ไทย แกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ สำมำรถส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำง
ศุลกำกรของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำร่วมกับ กับ บริษัท อีดับบลิวทีพี ดิจิตอล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (e-WTP
Digital Services (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alibaba Group เพื่อเป็นผู้ให้บริกำร e-Seal
Web Service โดยระบบดังกล่ำวจะท�ำกำรรับ-ส่งข้อมูล กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับตู้ขนสินค้ำที่ จะน�ำเข้ำไป
เก็บยังคลังสินค้ำในโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor- EEC) โดย
ระบบดังกล่ำวจะเป็นกำรรับส่งข้อมูลผ่ำน Lease Line ของเน็ตเบย์ ไปยังระบบของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำร่วมกับบริษัท บริกำรภำคพื้น ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (AOTGA) เพื่อเป็นผู้ให้บริกำร
รับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับกำรรำยงำนบัญชีอำกำศยำน ใบขนถ่ำยล�ำ-ผ่ำนแดน และใบอนุญำตตรวจ
ปล่อยสินค้ำขำเข้ำ โดยระบบดังกล่ำวจะเป็นกำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ และเกตเวย์ของเน็ตเบย์
จะท�ำกำรรับส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยังระบบของกรมศุลกำกร
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• เน็ตเบย์ ได้เชื่อมต่อระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล ส�ำหรับใบขนสินค้ำขำออกจำกกรมศุลำกร เพื่อน�ำมำพัฒนำกำร
ส่งข้อมูลกำรเปลี่ยนอำกำศยำนของบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ไปยังกรมศุลกำกร แบบอัตโนมัติ
ซึ่งระบบดังกล่ำวจะเป็นกำรช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่กำรบินไทย ในกำรที่จะต้องส่งแก้ไขข้อมูล
แบบ Manual ซึ่งสำมำรถส่งข้อมูลได้ Real-time และลดควำมผิดพลำดจำกกำรท�ำงำนได้
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กเพรส (ประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริกำรน�ำส่งข้อมูล
ใบก�ำกับภำษีและใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-receipt) ให้แก่กรมสรรพำกร และบริษัท
คู่ค้ำ เพื่อยกระดับกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัลได้อย่ำงสมบูรณ์ ช่วยลดเอกสำรที่เป็นกระดำษ
ทั้งหมด ซึ่งถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่ล่ำช้ำและสิ้นเปลืองทรัพยำกร อีกทั้งสำมำรถลดควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร
จำกกำรพบปะและสัมผัสซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรลดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน
• เน็ตเบย์เซ็นสัญญำกับบริษัท ไทยเทรดเน็ท จ�ำกัด เพื่อให้บริกำรเชื่อมโยงและรับ-ส่งข้อมูลกำรช�ำระเงินค่ำ
ภำษีศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และวำงค�้ำประกันค่ำภำษีอำกรต่อกรมศุลกำกรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
เดือนกรกฎาคม
• เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูลใบขนสินค้ำขำเข้ำ (Import Declaration), ขำออก (Export
Declaration), ถ่ำยล�ำ/ผ่ำนแดน (Transit/Transshipment) แบบอิเล็คทรอนิกส์กับบริษัท ปีนันชิน ชิปปิ้ง
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด (PENANSHIN SHIPPING (THAILAND) COMPANY LIMITED) เพื่อให้ บริษัท ปีนันชิน
ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) สำมำรถส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any
devices)
เดือนสิงหาคม
• เน็ตเบย์เซ็นสัญญำร่วมกับบริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ในกำรปรับปรุงและโอนย้ำยระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลใบสั่งปล่อยสินค้ำทำงเรือ (Cargo-Permit) ส�ำหรับท่ำเรือกรุงเทพเพื่อให้สำมำรถรับ-ส่ง
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยกับกรมศุลกำกร
เดือนกันยายน
• เน็ตเบย์ยังคงได้รับเลือกจำกบริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ให้เป็นผู้ให้บริกำรระบบใบตรำส่งสินค้ำทำง
อำกำศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) หลังจำกที่สัญญำเดิมได้สิ้นสุดลงไปในเดือนสิงหำคม
• เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำร e-Express ทำงอำกำศยำน (ใบขนสินค้ำแบบเร่งด่วน) กับลูกค้ำบริษัท
เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (S.F. EXPRESS COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์
ข้ำมชำติของจีน โดยระบบดังกล่ำวเป็นระบบกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเร่งด่วน (e-Express) และสินค้ำประเภท
e-Commerce เป็นระบบน�ำส่งข้อมูลสินค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ซีเอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส สำมำรถ
ส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย
บน Netbay Cloud Computing ของเน็ตเบย์ ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime
and any devices)
• เน็ตเบย์เซ็นสัญญำร่วมกับสถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ ให้บริกำรเช่ำหุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลำกร
กำรแพทย์ รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำน เพื่อช่วยงำนให้บริกำรผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยประสำท
จิตเวชศำสตร์ และกำรป้องกันกำรติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
เดือนพฤศจิกายน
• เน็ตเบย์ ได้ขยำยเพิ่มกำรพัฒนำระบบ e-Customs System Interface with Order Management System
(OMS) ให้แก่ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (SCG Logistics Management Co., Ltd. “SCGL”)
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปูนซีเมนต์ ไทย (Siam Cement Group-SCG) ซึ่งโครงกำรนี้เป็นโครงกำรใหญ่ของ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
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SCGL และเป็นโครงกำรต่อเนื่องมำจำกโครงกำร Bright & Shine ปี 2560 ของ SCGL และเป็นกำรต่อยอด
จำกโครงกำร e-Customs System Interface with Order Management System (OMS) ในโครงกำรแรกให้
เป็น One Single System และให้ระบบเป็นแบบ Digital Transformation มำกขึ้น เพื่อเชื่อมต่อระบบ Order
Management ของ SCGL ไปยังระบบใบขนของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ ได้พัฒนำระบบ e-Manifest System Interface with Back-End System บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด (OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) COMPANY LIMITED
“ONE”) ซึ่งเป็น Sea Liner รำยใหญ่ของประเทศไทย โดยเป็นกำรเชื่อมต่อระบบหลังบ้ำนของ ONE ไปยัง
ระบบ e-Manifest และผ่ำนเกตเวย์ของเน็ตเบย์ และส่งต่อไปยังระบบของกรมศุลกำกร
• เน็ตเบย์ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในโครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
ระบบอำกำศยำนไร้คนขับส�ำหรับกำรขนส่งยำและเวชภัณฑ์ทำงกำรทหำรและพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำและทดลองกกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับส�ำหรับกำรขนส่งยำและเวชภัณฑ์ทำงกำรทหำรและพลเรือน
และมีเป้ำหมำยในอนำคตในกำรด�ำเนินกำรบูรณำกำรร่วมกับเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ส�ำหรับภำรกิจกำร
บริกำรขนยำและเวชภัณฑ์ (Drugs and Medical Supplies) ซึ่งครอบคลุมถึงสำรอำหำรทำงหลอดเลือด
(Parenteral Nutrition) อุปกรณ์กำรแพทย์ (Medical Devices) โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต (Blood
& Blood Components) ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม (Supplement Products) รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรอื่น
ๆ ของสถำนพยำบำลกระทรวงกลำโหม หน่วยงำนอื่นของภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อน�ำไปสู่อุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศ (ขนส่งยำและเวชภัณฑ์)
- เดือนธันวาคม
• เน็ตเบย์ ได้ท�ำกำรปรับปรุงระบบใบอนุญำตตรวจปล่อยสินค้ำขำออก (e-Cargo Permit) และได้ขึ้นระบบเพื่อ
ให้ตัวแทนอำกำศยำนทั่วประเทศที่เป็นลูกค้ำของเน็ตเบย์ ได้ใช้บริกำร ซึ่งระบบดังกล่ำวได้มีกำรเสริมมำตรกำร
ควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้งำนมั่นใจได้ว่ำจะได้รับบริกำรที่ดีที่สุด
• เน็ตเบย์ ได้รับกำรคัดเลือกจำกบริษัท คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้เป็นผู้ให้บริกำรระบบ
E-Tax Invoice & E-Receipt จึงช่วยผู้ประกอบกำรลดระยะเวลำและต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรได้
มำกยิ่งขึ้น
• เน็ตเบย์ ได้เปิดให้บริกำรระบบกำรรับส่งข้อมูล e-Manifest ทำงรถไฟ แบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยเป็นกำรขยำย
กำรให้บริกำรต่อจำก e-Manifest ทำงอำกำศยำน, e-Manifest ทำงเรือ, e-Manifest ทำงรถยนต์ เพื่อให้
ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำสำมำรถรำยงำนยำพำหนะทำงรถไฟไปยังกรมศุลกำกร และท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกร
ให้แก่ลูกค้ำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทยทุกด่ำนศุลกำกรทั่วประเทศ และ
เน็ตเบย์เป็นผู้ให้บริกำรรำยเดียวที่ให้บริกำรนี้ บน Cloud Computing Solution ซึ่งกำรให้บริกำรนี้ผู้ประกอบ
กำรสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ (anywhere, anytime and any devices)
• เน็ตเบย์ ได้เซ็นต์สัญญำกำรร่วมกับบริษัท บำงกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (BANGKOK TERMINAL
LOGISTICS COMPANY LIMITED) ในกำรให้บริกำร e-Manifest ทำงรถไฟ โดยบำงกอก เทอร์มินอล
โลจิสติกส์ เป็นผู้ประกอบกำรรำยแรกของประเทศที่ปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร e-Manifest ทำงรถไฟ บริกำร
สำมำรถรองรับให้บำงกอก เทอร์มินอล โลจิสติกส์ สำมำรถรับส่งข้อมูลและท�ำพิธีกำรทำงศุลกำกรให้แก่ลูกค้ำ
ของตนเองได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมศุลกำกรไทย ซึ่งกำรให้บริกำรนี้ บำงกอก เทอร์มินอล
โลจิสติกส์ เลือกใช้บริกำรบน Cloud Computing ของเน็ตเบย์ ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้แบบทุกที่ทุกเวลำ
(anywhere, anytime and any devices)
• คลำวด์ครีเอชั่น เซ็นสัญญำกับบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด เพื่อให้บริกำรดูแลและบ�ำรุงรักษำ
ระบบบริกำรจัดท�ำและน�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แก่กรมสรรพำกร
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การใช้เงินระดมทุน
เน็ตเบย์เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8-10 มิถุนำยน 2559 จ�ำนวน
40,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 4 บำทต่อหุ้น ซึ่งหลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้แล้วคงเหลือ
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 155.34 ล้ำนบำท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
วัตถุประสงค์

จ�านวนเงิน
เพิ่มทุนสุทธิ
ที่ ได้รับจริง

จ�านวนเงินที่ใช้ ไป
ระหว่างวันที่ 16
มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564

จ�านวนเงิน
คงเหลือ
ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564

จ�านวนเงินที่ใช้ ไป
ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564

จ�านวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

เงินทุน
หมุนเวียน
ส�าหรับรับรอง
การขยายธุรกิจ

155.34*

(128.67)

26.67

(14.19)

12.48

รวม

155.34*

(128.67)

26.67

(14.19)

12.48

หมายเหตุ :
* จ�ำนวนเงินในข้อมูลสำรสนเทศที่น�ำส่งตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 เป็นกำรประมำณกำรโดยที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินของบริษัทซึ่งท�ำให้มีควำมแตกต่ำงจำกตัวเลขจริง
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทใน
ระยะยาว ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทนอกจากนี้ ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทจะต้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นจ�านวนหุ้น
สามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้น�าหุ้นของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ข้อจ�ากัดการโอนหุ้น
หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวเกิน
ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายก�าหนด อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
กฎหมายไม่ได้จ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวส�าหรับธุรกิจผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์
(e-Business)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
4. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 33
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
6. BBHISL NOMINEES LIMITED
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
8. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
9. กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดย บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
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จ�านวนหุ้น

101,999,990
10,020,300
8,344,400
3,948,800
2,660,900
2,654,200
1,898,948
1,890,000
1,872,400
1,721,500
62,988,562
200,000,000

อัตราส่วน

51.00
5.010
4.172
1.974
1.330
1.327
0.949
0.945
0.936
0.861
31.496
100.00
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เคลาด์ครีเอชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

1. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราส่วน

499,998

100

2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

1

0

3. นางสาวมณี จันทรวรัญญู

1

0

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

1. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

อัตราส่วน

1,499,998

100

2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

1

0

3. นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า

1

0

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการด�าเนินงานของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�าหนดในสัญญาต่างๆ
ที่บริษัทผูกพันอยู่ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอา� นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น

0.90

0.78

0.83

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.9743

0.7819

0.7945

99.99

99.99

99.99

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%)*

หมายเหตุ
* การค�านวณอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ จะใช้เงินปันผลหารด้วยก�าไรสุทธิส�าหรับงวดที่ใช้ในการค�านวณจ่าย
ปันผล
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มบริการในระยะ 3 ปี มีดังนี้ (พ.ศ. 2562-2564)
งบการเงินรวม
โครงสร้าง รายได้

2562
ล้านบาท

กลุ่ม Digital Business Services
กลุม่ Digital Transformation (Projects)
รวมรายได้จากการให้บริการ

406.19
5.46
411.65

2563
ร้อยละ

98.67
1.33
100.0

ล้านบาท

388.45
388.45

2564
ร้อยละ

100.0
100.0

ล้านบาท

400.46
400.46

ร้อยละ

100.0
100.0

อัตราการเติบโต

3%
3%

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการท�าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และน�าเสนอผลิตภัณฑ์น้ันแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS:
Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B)
และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยผู้ประกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัท
จะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Pay Per Transaction) หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)
ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทน�าเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS
(Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center)
ระบบศูนย์ประมวลผลส�ารอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และ
การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบ
สารสนเทศโดยไม่จ�าเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้อง
เสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบ
ระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษา
บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเริ่มจากกลุ่ม e-Logistics Community ก่อน
ที่ส�าคัญที่ช่วยให้ระบบการท�างานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการ
ใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง
Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
เนื่องจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทพัฒนาและน�าเสนอให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับลูกค้าในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายจึงท�าให้บริษัทมีรายได้เป็นประจ�าจากการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of Inventory)
และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่าง ๆ
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business Services) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่ม Digital Business Services
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
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1. กลุ่ม Digital Business Services
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B) ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการ Digital Business Services ของบริษัทจะให้บริการ
แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเริ่มจากกลุ่ม e-Logistics Community ในลักษณะให้เลือกใช้บริการหลักระหว่างการให้บริการ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) หรือระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับของเร่งด่วน (e-Express) ซึ่งผู้ใช้บริการหลักของ e-Logistics Community คือผู้ให้บริการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า
กลุ่มชิปปิ้งคอมพานี กลุ่ม Freight Forwarder กลุ่มสายเรือ กลุ่มขนส่งทางอากาศ และอื่น ๆ ตลอดจนสามารถใช้บริการ
e-Payment บน Platform เดียวกัน โดยจะมีการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) เป็นการ
ให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบ
ไร้เอกสาร (e-Manifest) โดยผู้ใช้บริการหลักคือผู้ประกอบการที่เป็นสายการบิน Terminal Operator สายเรือ ตัวแทนสาย
เรือและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกที่มีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีสินค้าคงเหลือกับกรมศุลกากรอีกด้วย รวมถึงการเป็น
ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลบัญชีสินค้าส�าหรับเรือ (e-Manifest ทางเรือ) และใบก�ากับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ NSW ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้บริการกับสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) บริษัทไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยให้บริการเป็นผู้รับส่งข้อมูลการรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และบริการรับส่งข้อมูลการรายงานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้แก่สถาบันการเงิน และเอกชนรวม
ถึงธุรกิจที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ส�านักงาน ปปง.) ในการน�าส่งรายงานต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ส�านักงาน ปปง. รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ
ระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�าธุรกรรม นอกจากการเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมให้กับส�านักงาน ปปง. แล้วยังเป็นผู้ให้บริการ
รับส่งข้อมูลธุรกรรมการออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและกรมบัญชีกลาง (e-GP Portal service)
1.1 การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
บริษัท เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (e-Customs Gateway) ผ่านเครือข่าย
National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วย งานภาครัฐ
ภาคธุรกิจทั้งภายในประเทศจ�านวน 36 หน่วยงาน และระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการด้านการน�าเข้า และส่งออกสินค้า
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกด้านการน�าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก
ตั ว แทนออกของ และผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง สามารถส่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ ต ้ อ งกรอกข้ อ มู ล ที่ ซ�้า ซ้ อ นกั น
ลดความผิดพลาดและลดการท�างานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม ท�าให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้บริษัท ยังเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs)
การจัดตั้ง NSW ของประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 มีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรเป็น หน่วยงาน
หลักในการด�าเนินการจัดตั้ง NSW เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงอาเซียน ส�าหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window
หรือ ASW ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารผ่าน
ระบบ NSW เช่น
1. ช่วยลดขั้นตอน ลดจ�านวนรายการข้อมูลและเอกสารที่ต้องส่งซ�้า ลดจ�านวนครั้งในการเดินทางและลดต้นทุน
การท�าธุรกรรม รวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการด�าเนินธุรกรรมทางการค้าของทั้งภาคเอกชน และการให้บริการ
จากภาครัฐ ตลอดจนช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้น�าเข้าและส่งออกหรือตัวแทนให้สามารถน�าส่งข้อมูล และ
เอกสารไปสู่ส่วนราชการต่าง ๆ ในลักษณะ Single Window Entry ได้จากสถิติที่ผ่านมาผู้น�าเข้า-ส่งออกมีการใช้
เอกสาร 25,000 ฉบับต่อวัน มีแบบฟอร์มที่ต้องส่งทั้งหมด 40 แบบฟอร์ม และเป็นข้อมูลที่ต้องส่งซ�้ากัน 60-70%
ของแต่ละเอกสาร ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าส่งออก
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2. สามารถออกหนั ง สื อ อนุ ญ าต/รั บ รองได้ ทั น ที (หากเอกสารถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น) โดยมี ชุ ด ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ส่งออก-น�าเข้าเพียงชุดเดียว มีการยื่น-แลกเปลี่ยน-ส่งข้อมูลผ่าน National Single Window System (NSW)
เพียงครั้งเดียว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจและเชื่อมต่อกับ NSW และที่ส�าคัญที่สุดคือท�าให้ต้นทุน
โลจิสติกส์ลดลง ดังนั้นจากการพัฒนาระบบ e-Trade Finance Supply Chain จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ลงได้อย่าง น้อย 0.5% ของมูลค่าสินค้าน�าเข้า-ส่งออก หรือรวมแล้วไม่ต�่ากว่า 28,500 ล้านบาทต่อปี
บริษัท ให้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ทั้งในระบบการน�าเข้า (e-Import)
และระบบการส่งออก (e-Export) โดยผู้ใช้บริการสามารถสร้างและส่งข้อมูลใบขนสินค้าได้ทุกประเภทใบขนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านระบบปฏิบัติการของ
บริษัท ที่ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของศุลกากร
แทนการจัดท�า ยื่น ส่งรับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษซึ่งท�าให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสามารถผ่านพิธีการศุลกากร
ได้รวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งสามารถด�าเนินพิธีการได้สะดวกสบายมากขึ้นและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัท จะจัดเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการตามจ�านวนและ/หรือขนาดของเอกสาร
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้า
ท�าให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันสั้น และท�าให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสถิติสามารถ
ด�าเนินการได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นย�า ทั้งในระบบการน�าเข้า (e-Import) และระบบการส่งออก (e-Export) จาก
รายงาน “Ease of Doing Business” ปี 2560 ของ World Bank ประเทศไทยได้รับจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ
และการพัฒนาระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders)
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ e-Trade Finance Supply Chain ของบริษัท เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท และกลุ่มบริษัทที่ท�าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANs) โดยกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทประกอบด้วย ผู้น�าเข้า-ส่งออก
(Importer/Exporter) ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarders) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ตัวแทน
ออกของ (Customs Brokers) ชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents) สายการบิน ตัวแทนสายการบิน สายเรือ
ตัวแทนสายเรือ และผู้ประกอบการตัวแทนสายการบิน หรือผู้ประกอบการท่าเรือบก (Terminal Operators)
ในส่วนการให้บริการผ่าน VANs ซึ่งถือเป็นช่องทางส�าคัญในการให้บริการในฐานะ e-Customs Gateway ของบริษัท
โดยในปัจจุบันบริษัท มีพันธมิตรที่อยู่ ในกลุ่มธุรกิจ VANs ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงได้แนะน�า ลูกค้าให้
หันมาใช้บริการ e-Customs Gateway ของบริษัท เพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้จ�านวนธุรกรรมที่รับ-ส่งระหว่างบริษัท และ
ระบบ e-Customs ของกรมศุลกากรมีจ�านวนมากที่สุดในระหว่างผู้ให้บริการ e-Customs Gateway ทั้งสามราย โดยมี
ฝ่ายการตลาดของบริษัท ท�าหน้าที่ประสานงานกับพันธมิตรในกลุ่ม VANs นี้
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับปานกลาง คู่แข่งในอุตสาหกรรมมีจ�านวนน้อยราย โดย
บริษัท มีจุดแข็ง คือ ปัจจุบันบริษัท มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ให้บริการทั้ง e-Customs
Gateway และ VANs นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการด้านพิธีการศุลกากรจะให้ความส�าคัญด้านความมีเสถียรภาพของ
ระบบการใช้งาน ราคา และระบบใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งบริษัท ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ การใช้งานให้
มีเสถียรภาพ ใช้งานได้ง่าย รวมทั้งบริษัท ก�าหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสมท�าให้บริษัทเชื่อว่าบริษัท จะสามารถรักษา
ความเป็นผู้น�าในการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
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1.2 การให้บริการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ปัจจุบันผู้น�าเข้าและตัวแทนออกของสามารถช�าระภาษีอากรให้กรมศุลกากรได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ช�าระที่เคาน์เตอร์ช�าระเงินที่หน่วยจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรโดยสามารถช�าระเป็นเงินสด แคชเชียร์ เช็ค
บัตรภาษี (เฉพาะค่าภาษีอากร) หรือหนังสือธนาคารค�้าประกัน
(2) การช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ให้บริการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์
ของธนาคารและระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเพื่อรับและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารและกรมศุลกากร
ส�าหรับการช�าระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคารโดยที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรให้
เป็นตัวแทนรับช�าระเงินค่าภาษีอากรศุลกากรและ/หรือวางประกันค่าภาษีอากรศุลกากรให้แก่กรมศุลกากรจากผู้น�าเข้า
ผู้ส่งออก หรือตัวแทนออกของซึ่ง ได้ขึ้นทะเบียนขอช�าระค่าภาษีอากรศุลกากรและ/หรือวางประกันค่าภาษีอากรศุลกากร
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารไว้กับกรมศุลกากร โดยธนาคารจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับช�าระเงินจากบุคคล
ดังกล่าวให้แก่กรมศุลกากรทราบรวมทั้งรับ-ส่งข้อมูลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ประโยชน์ของการช�าระภาษีอากรโดยตัดบัญชีธนาคารสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เงินสดและแคชเชียร์เช็ค และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซื้อแคชเชียร์เช็ค และน�า
แคชเชียร์เช็คไปช�าระภาษีอากรที่กรมศุลกากร
2. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากช�าระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด และความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อแคชเชียร์เช็ค
ได้ อันเนื่องมาจากธนาคารปิดท�าการ
3. สามารถขอน�าสินค้าออกจากกรมศุลกากรได้ในเวลาอันรวดเร็ว และรับใบเสร็จที่ท่าที่รับของ
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ (CA: Certificate Authority)
5. ได้รับเลขช�าระภาษีทันทีหลังจากที่จ่ายด้วยระบบ e-payment แล้ว
6. ให้บริการรับส่งข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ท�าให้กระบวนการผ่านพิธีการศุลกากรสามารถ
ด�าเนินได้อย่างต่อเนื่อง
7. สามารถตรวจสอบสถานการณ์ช�าระภาษีอากรได้ผ่านระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบัน ธนาคารที่เชื่อมต่อระบบช�าระภาษีอากร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารดอยซ์แบงก์
และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัทร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ ในระดับต�่า เพราะจ�านวนธนาคารที่จะร่วมให้บริการไม่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งผู้ใช้บริการการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment) จะให้ความส�าคัญกับการเลือกธนาคารที่
จะให้บริการมากกว่าการเลือกบริษัทผู้ให้บริการซึ่งบริษัท ได้มีธนาคารหลักที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น
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1.3 การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
บริษัท เป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสารโดยผู้ประกอบการ
ที่เป็นสายการบินหรือตัวแทนสายการบิน Terminal operator สายเรือหรือตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางบก สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่บริษัท พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลยานพาหนะและบัญชี
สินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรมศุลกากรและ/หรือการท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
รวมถึงการรับการยืนยันการประมวลผล (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�าการส่งให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
สรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้า-ออก โดยระบุวันและเวลาที่ยานพาหนะนั้น ๆ เข้าหรือออกจากท่าที่ได้แจ้งไว้
2. ข้อมูลบัญชีสินค้าของยานพาหนะนั้น ๆ
3. ข้อมูลบัญชีสินค้ารายใบตราส่ง
นับตั้งแต่มีการใช้ระบบศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างเป็นทางการในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน บริษัท เป็น
ผู้ให้บริการรายเดียวที่ ให้บริการระบบสารสนเทศในการสร้างรายงานและรับ-ส่งรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศส�าหรับ
ทุกสายการบินหรือตัวแทนสายการบินที่ประกอบการในทุกสนามบินนานาชาติของประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะบริษัท
มีบุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศเป็นอย่างดี นอกเหนือจากประสบการณ์และความรู้
เชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการอย่างเร่งด่วน
และความต่อเนื่องในธุรกิจรับ-ส่งสินค้าทางอากาศ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัท ยังได้มีการพัฒนาระบบรายงานบัญชีสินค้าทางเรือและทางรถยนต์ และให้บริการระบบรายงาน
นี้แก่สายเรือนานาชาติหรือตัวแทนของสายเรือ รวมถึงผู้ประกอบการรับ-ส่งสินค้าทางรถยนต์รายใหญ่ของโลกซึ่งรับ-ส่ง
สินค้าทางรถยนต์จากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวาง
ศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน้าด่าน และมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและปกป้อง
สังคมจ�าเป็นต้องมีระดับการควบคุมและอ�านวยความสะดวกให้กับการเคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้าที่เหมาะสมซึ่งต้องอ�านวย
ความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร โดยด�าเนินการปฏิรูป (Reform) ระบบพิธีการศุลกากรเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธิภาพลง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการควบคุมสินค้า
ตามแนวพรมแดนโดยการจัดท�าระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2553 บริษัท จึงได้เข้าร่วม
คณะท�างานย่อยเพื่อประสานงานและติดตามการน�าระบบการติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือระบบ RFID
ของกรมศุลกากรซึ่งบริษัท ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการขนส่ง
ทางรถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ ใหม่ในเวลานั้นแยกออกเป็นระบบรายงานบัญชีสินค้าทางรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ
RFID ส�าหรับการขนส่งระหว่างด่านศุลกากรซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการผ่านพิธีการศุลกากร
เพิ่มความปลอดภัยแก่สินค้าที่ขนส่ง และสามารถก�าหนดเวลาในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้แม่นย�าขึ้นมาก อีกทั้งยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรในการควบคุมและความปลอดภัยทางศุลกากร
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัทผู้ให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) ในการรายงานบัญชีสินค้าทางอากาศ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ ในระดับต�่าเพราะจ�านวน
ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานบั ญ ชี สิ น ค้ า ให้ แ ก่ กรมศุ ล กากรไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ การระบบรายงานบั ญ ชี สิ น ค้ า
เข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest) จะให้ความส�าคัญกับความเสถียรของระบบการให้บริการ ความรู้และความช�านาญ
ของทีมพัฒนาระบบซึ่งบริษัท ได้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประกอบการ และทีมงานวิศวกรเฝ้าดูแลระบบเพื่อให้
สามารถบริการในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
1.4 ระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับของเร่งด่วน (e-Express)
ปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายสากลที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ทุกประเทศตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าว
มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และสังคม ศุลกากรจ�าเป็นต้องเพิ่มบทบาททางด้าน
การควบคุมการส่งสินค้าออกและช่องทางในการขนส่งสินค้า ตลอดจนการปราบปรามการกระท�าที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย (นอกเหนือไปจากการควบคุมการน�าเข้าเพียงอย่างเดียว) โดยการน�าเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานสากลทางศุลกากรมาบังคับใช้ เช่น การจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง
การลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ในงานศุลกากร และ
การเพิ่มความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ศุลกากรต้องมั่นใจว่าบทบาทในการควบคุมที่เหมาะสมจะไม่ลดหย่อนลง
ตามความพยายามที่จะเพิ่มการอ�านวยความสะดวกทางการค้า
เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Couriers) ชั้นน�าของโลกซึ่งกลุ่ม
ลูกค้านี้จ�าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดส่งข้อมูลทางการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อื่น ๆ กับกรมศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับของเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับของเร่งด่วน (e-Express) เพื่อ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าท�าให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันสั้น ทั้งนี้
บริษัท จะจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการตามจ�านวนและขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการรับ-ส่งกับระบบของกรมศุลกากรและ
ธนาคาร
ประโยชน์ท่ีเกิดกับภาคเอกชน คือ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เพราะเป็น KPI (Key Performance Indicator) ที่ผู้ประกอบการให้ค�ามั่นไว้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้น�าเข้า-ส่งออก นอกจากนั้น
ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลทางระบบ e-Express ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด และลดการใช้เอกสาร
รวมถึงยังสามารถช�าระเงินค่าภาษีอากรผ่านทางระบบ e-Payment ของบริษัท ได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งท�าให้ลดการติดต่อ
ทางเจ้าหน้าที่โดยตรง และการจัดเตรียมเช็คเพื่อใช้ในการช�าระค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นอีกด้วย
ประโยชน์ที่เกิดกับภาครัฐ คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และบทบาทในการ
ควบคุมที่เหมาะสมจะไม่ลดหย่อนลงเพราะกรมศุลกากรจะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนของจะมาถึง หรือ
ส่งออก และลดภาระการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานด้านบุคลากร รวมถึงสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานในขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นออกไปได้เพราะใช้ระบบการรับรองการส่งออกโดยอัตโนมัติโดยการจับคู่ข้อมูล (Matching) ของ
ใบขนส่งสินค้ากับเที่ยวบิน และข้อมูลการน�าการน�าเข้า-ส่งออกของเร่งด่วนมีความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถใช้เป็นฐาน
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ ในระดับต�่าด้วยจ�านวนผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express
Couriers) ที่คงที่ซึ่งผู้ใช้บริการระบบผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับของเร่งด่วน (e-Express) จะให้ความส�าคัญ
กับความเสถียรของระบบการให้บริการ ความรู้และความช�านาญของทีมพัฒนาระบบซึ่งบริษัท ได้มีทีมงานที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ธุรกิจจัดส่งของเร่งด่วนเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประกอบการ และทีมงานวิศวกรเฝ้าดูแล
ระบบเพื่อให้สามารถบริการในระดับที่แข่งขันกับรายอื่นได้
นโยบายการก�าหนดราคากลุ่ม Digital Business Services ที่เกี่ยวกับ e-Logistics Community
บริษัท มีนโยบายก�าหนดราคาการให้บริการการให้บริการกลุ่ม Digital Business Services ที่เกี่ยวกับ e-Logistics
Community ตามจ�านวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่าน Gateway ของบริษัท (Transaction Base)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม Digital Business Services ที่เกี่ยวกับ e-Logistics Community
บริษัท มีกลุ่มลูกค้าหลักแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัทซึ่งประกอบด้วย
• ผู้น�าเข้า-ส่งออก
• ตัวแทนของผู้น�าเข้า-ส่งออก เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarders), ผู้ประกอบการของเร่งด่วน
(Express Couriers), ตัวแทนออกของ (Customs Brokers) และชิปปิ้งหรือตัวแทนออกของ (Shipping Agents)
• สายการบิน ตัวแทนสายการบิน สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการตัวแทนสายการบิน หรือ ผู้ประกอบ
การท่าเรือบก (Terminal Operators) ผู้ประกอบการขนส่งรับ-ส่งสินค้าทางบก และ เคาน์เตอร์บริการ (Service
Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
2) กลุ่มบริษัทที่ท�าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added
Network Services: VANs) แก่ผู้ประกอบการ โดยอาศัยเครือข่ายของบริษัท ในการเชื่อมต่อกับ ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากรซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะได้รับรายได้จาก VANs ในฐานะที่บริษัทท�าหน้าที่เป็น e-Customs Gateway
1.5 ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ได้ออกประกาศกฎกระทรวงมีผล
ให้ธนาคารต้องตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�าธุรกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปนั้น
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จ�าต้องขอความร่วมมือลูกค้าที่มาท�าธุรกรรมด้วยเงินสดกับธนาคารทุกท่านให้แสดงหลักฐานการ
แสดงตนต่อธนาคารทุกครั้ง โดยแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหลักฐานประจ�าตัวอื่น ๆ ที่ทาง
ราชการออกให้โดยลูกค้าจะต้องแสดงตนเมื่อเข้าท�ารายการที่มีจ�านวนเงินถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• ธุรกรรมเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
• ธุรกรรมเงินสดที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
• ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหักจากบัญชี มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป
• ธุรกรรมการช�าระเงินแทน (Bill Payment) ที่ใช้เงินสด มีมูลค่าตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป
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นอกจากลูกค้าผู้ท�าธุรกรรมต้องแสดงตนแล้ว ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรมต่อส�านักงานปปง. ส�าหรับธุรกรรมที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขกฎกระทรวงนี้ โดยบริษัท และเคลาด์ ครีเอชั่น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ส�าหรับสถาบันการเงิน) ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยส�านักงาน ปปง.
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
นั บ แต่ นั้ นมา บริ ษั ท เคลาด์ ครี เ อชั่ น (ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ) ได้ เ ปิ ด บริ การรั บ -ส่ ง รายงานธุ ร กรรมผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ให้กับธนาคารต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างชาติทุกรายที่ประกอบการในประเทศไทยจ�านวนทั้งสิ้น 36
ธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถจัดส่งรายงานอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก�าหนดให้แก่ส�านักงานปปง. ซึ่งบริการนี้เป็นประโยชน์
ต่อธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายและช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ ในการจัดท�ารายงานและน�าส่งรายงาน
ให้แก่ส�านักงาน ปปง. อีกทั้งส�านักงาน ปปง. จะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�าการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันไม่ให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือฟอกเงินต่อไป
นโยบายการก�าหนดราคาการให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
บริษัท มีนโยบายก�าหนดราคาการให้บริการการให้บริการ ETR Gateway เป็นอัตราเหมาจ่ายรายเดือนอัตราเดียว (Monthly
Fee) โดยบริษัท ได้ค�านวณการก�าหนดราคาเหมาจ่ายรายเดือนจากปริมาณการส่งข้อมูลเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
ธนาคารต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างชาติทุกรายที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัทให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บริษัท เป็นผู้ให้บริการ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway) ส�าหรับสถาบันการเงิน
ในประเทศไทยที่ให้บริการอย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน รวม
ถึงการให้บริการเชื่อมโยงระบบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ ใน
ระดับต�่า เพราะ ไม่มีคู่แข่งขัน อีกทั้งค่าบริการที่เรียกเก็บจากธนาคารต่าง ๆ อยู่ในอัตราที่เหมาะสมยากแก่ผู้ประกอบ
การอื่นที่จะเข้ามาแข่งขัน นอกจากนั้นแล้วธนาคารต่าง ๆ ได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอจากการให้บริการระบบ
สารสนเทศของบริษัท ที่มีความเสถียรและปลอดภัยจึงท�าให้ธนาคารต่าง ๆ พอใจและไม่มีความจ�าเป็นที่จะแสวงหา
ผู้บริการรายใหม่
1.6 CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด�าเนินการการให้ค�าแนะน�า หรือการเป็นที่ปรึกษาในการท�าธุรกรรมที่เกี่ยว
กับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ สถาบันการเงินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องก�าหนดนโยบาย การรับลูกค้า การบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และต้องด�าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่ม
ท�าธุรกรรมครั้งแรก โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดด�าเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ประกอบการตามที่ได้ระบุต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering And Combating The Financing of Terrorism: AML/
CFT) โดยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (AML/CFT) โดย
ครบถ้วน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบถ้วน กรรมการบริษัท ผู้มีอ�านาจที่เกี่ยวข้อง
จะต้องรับโทษตามกฎหมายในฐานะผู้กระท�าการแทนบริษัทซึ่งมีการก�าหนดโทษไว้ทั้งทางแพ่งและอาญา
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เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติต ามกฎหมายในการตรวจสอบลู ก ค้ ากั บ ฐานข้ อ มู ล ต่ าง ๆ มี ความปลอดภั ย มี ความน่ าเชื่ อ ถื อใน
การรายงานธุรกรรม และมีการจัดการข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทางส�านักงาน ปปง. จึงได้ออกข้อแนะน�าส�าหรับ
ผู้ให้บริการเพื่อมาด�าเนินการในการพัฒนาและให้บริการเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่ง
ต้องมีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ และมีระบบสารสนเทศที่สามารถด�าเนินงานตามขั้นตอนที่ก�าหนดโดยส�านักงาน ปปง. โดย
บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะของระบบการให้บริการ และการทดสอบเสมือนจริง (POC: Proof of
Concept) และสามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555
นโยบายการก�าหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)
บริษัท มีนโยบายก�าหนดราคาการให้บริการ CDD Gateway เป็นอัตราเหมาจ่ายรายเดือน (Monthly Fee) ซึ่งขึ้นอยู่
กับปริมาณการใช้งานและจ�านวนผู้ใช้งาน (User) ของลูกค้าเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และจะจ�ากัดจ�านวนธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ตกลง หากมีปริมาณการใช้งานเกินกว่าปริมาณที่ก�าหนด บริษัท จะเรียกเก็บค่าบริการในส่วนเกิน
ตามปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริการ CDD Gateway (Customer Due Diligence)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มคือ
1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก
ของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารต่างประเทศ
2. กลุ่มธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ( Life Insurance) และ
กลุ่มธุรกิจการประกันวินาศภัย ( Non-Life Insurance )
3. กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
4. กลุ่มบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
5. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
6. กลุ่มธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัท ได้ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจตามเป้าหมาย แต่ผู้บริหารเห็นว่า บริษัทยังมีโอกาสใน
การขยายตลาดได้อีกเนื่องจากจ�านวนบริษัท ที่ยังไม่ได้เข้าใช้บริการมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า 200 บริษัท อีกทั้งยังมีโอกาส
ขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังกลุ่มลูกค้าอีก 3 กลุ่ม ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของส�านักงาน ปปง. ในการรายงานข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินซึ่งยังมิใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบันของบริษัท ได้แก่
7. กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
8. กลุ่มธุรกิจค้าทอง
9. กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบัตรกดเงินสด และอื่น ๆ
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท ยังมีโอกาสในการให้บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ กับฐานลูกค้าปัจจุบันในกรณีที่มีข้อกฎหมายเพิ่มเติม
อื่น ๆ บังคับใช้ในอนาคต
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโดยตรงของบริษัท บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Account Executive) ท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ในปัจจุบันของบริษัท ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ CRM และยังมีหน้าที่ในการแนะน�าบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรือผู้ที่สนใจให้หันมาใช้บริการของบริษัท
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สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway ที่ ให้บริการ
อย่างครบวงจรด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการการเชื่อมโยง
ระบบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดหาฐานข้อมูลที่ลูกค้าต้องการในการท�าการตรวจสอบ ผู้บริหารประเมินว่าระดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ ในระดับต�่า เพราะผู้ให้บริการต้องมีประสบการณ์ ในการให้บริการ และความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้บริการ CDD (Customer Due Diligence) Gateway จะให้ความส�าคัญกับความเสถียร การ
ให้บริการที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงซึ่งบริษัท ได้พัฒนาและจัดเตรียมระบบสารสนเทศที่มีความเสถียร รวมถึง
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ไว้รองรับการให้บริการนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
1.7 การให้บริการจัดท�า น�าส่ง จัดเก็บใบก�ากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt)
บริษัทให้บริการจัดท�าใบก�ากับภาษีและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) ตามมาตรฐาน
ของกรมสรรพากรและ ETDA โดยได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูใ้ ห้บริการน�าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร หรือ Service
Provider เป็นรายแรกภายใต้ชื่อ Invoice Chain
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีม่ หี น้าทีอ่ อกใบก�ากับภาษีให้กบั ผูซ้ อื้ สินค้าสามารถใช้บริการ Invoice Chain ในการ
จัดท�าใบก�ากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องได้ โดยสามารถทดแทนการ
จัดพิมพ์ น�าส่ง และจัดเก็บใบก�ากับภาษีในรูปแบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิง
InvoiceChain เป็นระบบแบบ Cloud-base บนโครงสร้างพืน้ ฐานทีผ่ า่ นการรับรองระบบ ISO27001, ISO27701 และผ่านการ
ตรวจสอบจาก ETDA ในส่วนของการน�าส่งข้อมูลอิเล้กทรอนิสก์ InvoiceChain ให้บริการในลักษณะ Software-as-a-Service
คิดค่าบริการเป็นรายเดือน สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือ ERP ของผู้ประกอบการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที นอกจากนี้
Invoice Chain ครอบคลุมกระบวนการจัดท�า e-tax invoice ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดท�าข้อมูลตามมาตรฐานที่ก�าหนด
การน�าส่งข้อมูลให้กับผู้ซื้อสินค้าและจัดเก็บไฟล์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและข้อบังคับทั้งหมดของกรมสรรพากร
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อเสนอบริการต่อลูกค้า โดยเสนอบริการให้กับฐานลูกค้าเดิมของเน็ตเบย์ และมีการเสนอ
บริการให้กบั ฐานลูกค้าใหม่ผา่ นช่องทางการตลาดดิจทิ ลั ทัง้ นีย้ งั มีชอ่ งทางการจ�าหน่ายผ่านบริษทั พาร์ทเนอร์ที่ให้บริการระบบ
บัญชีและระบบ ERP ทั้งเป็นของคนไทยและต่างประเทศ
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
E-Tax Invoice & E-Receipt ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากขึ้น แต่เดิมมักมีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ใช้งาน
E-Tax Invoice & E-Receipt แต่สา� หรับในปี 2563 บริษทั ได้รบั การติดต่อจากบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจ�านวนมาก
และบางส่วนได้เริ่มใช้บริการ Invoice Chain กับเน็ตเบย์ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า Invoice Chain ไม่ใช่แค่ส�าหรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่อีกต่อไป แต่กลับมีความจ�าเป็นส�าหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางภาษี
จากกรมสรรพากรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสนใจระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt มากขึ้น
การแข่งขันในตลาดการให้บริการ E-Tax Invoice & E-Receipt มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการทีม่ ผี ใู้ ห้บริการจ�านวนมากขึน้ ซึง่ ใน
ประเทศไทยมีบริษัทจ�านวน 13 รายที่เป็น Service Provider โดยเน็ตเบย์เป็นบริษัทแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสรรพากร
นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่น ๆ ที่ให้บริการ e-tax invoice โดยที่ไม่ได้เป็น Service Provider เช่นกัน เนื่องจากเป็นระบบงานที่
มีการก�าหนดมาตรฐานกลางเป็นสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐ ท�าให้สามารถเข้าถึงแนวทางการพัฒนาระบบได้ไม่ยากนัก

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

33

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิิน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

InvoiceChain มีจุดเด่นในเรื่องของลักษณะการให้บริการแบบ Software-as-a-Service ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่เป็นที่นิยม
ในยุคสมัยนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้ InvoiceChain ไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เอง นอกจากนี้ ความสามารถ
ของ InvoiceChain ครอบคลุมกระบวนการจัดท�า e-tax invoice ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดท�า น�าส่ง และจัดเก็บ
โดยเฉพาะการน�าส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรที่ส่งผ่านช่องทาง Service Provider ซึ่งนอกจากจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ช่องทางอื่น ๆ แล้ว ยังมีความสะดวกส�าหรับการน�าส่งข้อมูลเป็นจ�านวนมาก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ InvoiceChain ติดตั้ง
อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ISO27701 และผ่านการตรวจสอบจาก ETDA ในส่วนของ
การน�าส่งข้อมูล ท�าให้ผู้ประกอบการมีมุมมองที่ดีต่อ InvoiceChain ที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการลงทุนที่สูง
แต่กลับได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงในระดับสากล
อย่างไรก็ตาม บริษทั ประเมินว่าระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมก�าลังสูงขึน้ แต่ยงั ไม่รนุ แรง อุตสาหกรรมของ E-Tax Invoice
& E-Receipt คือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายในประเทศ แต่เนื่องจาก E-Tax Invoice ยังไม่ได้ถูกบังคับ
ใช้เป็นกฎหมาย จึงท�าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีจ�าเป็นที่จะต้องเริ่มใช้ E-Tax Invoice & E-Receipt
2. กลุ่ม Digital Transformation (Projects) และอื่น ๆ
จากการที่บริษัทได้น�าเสนอการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ จากบริการข้างต้น บริษัท ได้รับ
ความไว้วางใจจากผลงานให้บริการ รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัท จึงได้รับการร้องขอจากลูกค้าหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท�าการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในรูปแบบของโครงการ
เฉพาะ (Projects) บริษทั จึงมีรายได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านัน้ เฉพาะในช่วงรับงานพัฒนาโครงการเหล่านัน้ ตามสัญญา
ทีก่ �าหนดเป็นเฉพาะงาน (Project Based Income) ซึ่งแตกต่างจากการให้บริการในกลุ่มอื่นซึง่ จะอยู่ในรูปแบบการรับรู้รายได้
อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income)

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์ ในการแข่งขันของบริษัท
1) ด้านความมีเสถียรภาพของระบบ
เนื่องจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท พัฒนาขึ้นมาให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของลูกค้าของบริษัท จึง
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการท�าให้ระบบงานมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการคัดเลือก Supplier
หรือเทคโนโลยีท่ีได้รับการทดสอบและใช้งานเป็นที่ยอมรับแล้ว บริษัท ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรภายในบริษทั ให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ เพือ่ ออกแบบและจัดหาระบบงาน
ทั้งด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการทุกภาคส่วน
ตลอดเวลาในการด�าเนินการทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในการ
ค้นคว้า วิจัย จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับด้วยความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี (Technology Leader)
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานนั้นด้วยตนเองเพื่อ
จัดท�าระบบที่มีคุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยตัวอย่างหนึ่งของการลงทุนที่บริษัท ได้ท�าคือในปี 2554
บริษัท เป็นผู้น�ากลุ่มแรก ๆ ในการติดตั้งและน�าระบบ Private Cloud Computing มาใช้ในประเทศไทย โดย Private Cloud
Computing เป็นเทคโนโลยีที่ Gartner Inc. จัดให้เป็นอันดับ 1 ของ Top 10 Strategic Technologies for 2011 ต่อมา
หลังจากติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท ได้ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้ ในการให้บริการของบริษัท
และประสบความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจจากระบบใหม่นี้มาอย่างต่อเนื่อง
บริษัท ได้จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานส�ารองการให้บริการส�าหรับทุกระบบที่บริษัท พัฒนาขึ้นในการรองรับปัญหาที่เกิด
จากอุปกรณ์หรือเครือ่ งแม่ขา่ ยเครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ เกิดความบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สามารถท�างานได้กจ็ ะมีอปุ กรณ์หรือ
เครื่องแม่ข่ายที่มีคุณสมบัติเดียวกันสามารถท�างานแทนได้อย่างทันที (HA: High Availability) โดยอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย
รวมทั้งระบบส�ารองนั้นได้ท�าการติดตั้งภายในศูนย์ประมวลผลเดียวกันในแต่ละที่ที่บริษัทใช้ นอกจากนั้นแล้วบริษัท ยังมีการ
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ติดตั้งระบบส�ารอง ณ ศูนย์ประมวลผลในที่ต่างกัน (DRC: Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับกรณีที่ศูนย์ประมวลผล
ในแต่ละสถานที่ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งศูนย์ประมวลผลอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ระบบการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ทั้ง
อาคาร เป็นต้น
ทางบริษทั ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินการสร้างความต่อเนือ่ งในการด�าเนินธุรกิจเพือ่ ความมัน่ ใจและความพึงพอใจ
สูงสุดของผูใ้ ช้บริการโดยได้จดั ท�ามาตรการและแผนรองรับทีเ่ รียกว่า Business Continuity Plan (BCP) เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละ
วิศวกรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การด�าเนินการกู้ระบบตามแผน BCP
2) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
บริษัท ได้มีการลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ และระบบป้องกันความปลอดภัยทั้งในด้านกายภาพ และระบบงานเพื่อให้ความ
มัน่ ใจแก่ผใู้ ช้บริการในด้านความปลอดภัยอีกทัง้ หลายบริการของบริษทั อยูภ่ ายใต้ การก�ากับดูแล และกฎระเบียบโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย จึงท�าให้บริษทั ต้องปฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้เพือ่ เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบ
การปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของสากล
นอกเหนือจากการก�ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ผู้ใช้บริการของบริษัท ที่เป็นบริษัทข้ามชาติหลายราย
ก็มีมาตรการก�ากับดูแลผู้ให้บริการตามมาตรฐานที่หน่วยงานนั้น ๆ ก�าหนดขึ้น จึงเป็นความจ�าเป็นที่บริษัท จะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องตามสัญญาการให้บริการกับหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งในด้านการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานความมีเสถียรภาพของการให้
บริการ และวิธีการเพื่อรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและที่ส�าคัญคือการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโดย
หน่วยงานบางรายมีการส่งเจ้าหน้าทีม่ าท�าการตรวจสอบระบบ (Audit) การให้บริการของบริษทั เป็นครัง้ คราว และ/หรือประจ�า
ในส่วนของการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ใช้บริการ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (Encryption) และมีการ
ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นไปตามพรบ. ว่าด้วยการท�าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อีกทั้งยังสามารถใช้ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรอง
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั้ ว่าเป็นของตน หน่วยงานหรือผูร้ บั ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้วา่ ข้อมูลดังกล่าว
มีการแก้ไขในระหว่างการรับ-ส่งข้อมูลนั้นอีกด้วย มาตรการนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล
ในส่วนของความปลอดภัยของศูนย์ประมวลผล บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัยพืน้ ทีศ่ นู ย์ประมวลผล (Data Center
Security Control System) ดังนี้
1. Access Control System เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์)
โดยต้องมีการขออนุญาตทางอีเมล์ล่วงหน้า และการเข้า-ออกพื้นที่ต้องท�าการแลกบัตรพร้อมท�าประวัติ และ
ขออนุญาตได้แต่ละพื้นที่ห้องเครื่อง ตามประเภทงานที่ขออนุญาตพร้อมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ ที่คอย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและเซ็นรับรองงานหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยในแต่ละครั้งที่ ขออนุญาตเข้าพื้นที่
2. CCTV & Digital Video Recorder เป็นระบบกล้องวงจรปิด และบันทึกสัญญาณกล้องด้วยระบบดิจิตอลแบบ Real
Time โดยติดตั้งกล้องทุกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และทางประตูเข้า-ออกพื้นที่ และพื้นที่ส�าคัญต่าง ๆ สามารถ
ตรวจสอบได้ทันทีหรือน�ามาตรวจสอบย้อนหลัง
3. Burglar Alarm System เป็นระบบตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกโดย Infrared Sensor, Motion Sensor, Door
Contact Sensor คือเมื่อมีเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลภายนอก โดยจากภายนอกรั้วเข้าภายในพื้นที่จากภายนอก
อาคารเข้าภายในอาคาร และจากภายนอกห้องเครื่องเข้าภายในห้องเครื่องโดยไม่ได้ขออนุญาต และระบบ Sensor
จะตรวจจับได้ซึ่งสามารถป้องกันเหตุการณ์บุกรุกได้
4. การจัดการเหตุฉกุ เฉิน ด้านระบบรักษาความปลอดภัย เมือ่ เกิดเหตุการณ์บกุ รุกจากบุคคลภายนอก และการเข้าพืน้ ที่
อย่างไม่ถกู ต้องโดยไม่ได้ขออนุญาต ระบบ Sensor จะท�างานและร้องเตือน สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก
ได้เมื่อเกิดเหตุสัญญาณ Alarm จากระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบริษัทจะเข้าท�าการตรวจสอบระงับเหตุ
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3) ด้านบริการ
บริษทั ได้จดั ให้มบี คุ ลากรทีจ่ ะคอยให้บริการแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผูใ้ ช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งทีมงานออกตาม
งานบริการซึง่ มีทงั้ ส่วนทีต่ ดิ ต่อกับผูใ้ 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 และทีมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) โดย
ทีมงานเหล่านี้จะให้บริการหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. บริษัท ได้จัดให้มีวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหลากหลายด้าน ท�าหน้าที่เฝ้าดูแล
(System Monitoring) และบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน (24x7) โดยเจ้าหน้าที่
เหล่านี้จะท�าการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีที่พบปัญหาและจะท�าการแจ้ง (Alert) ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผ่าน SMS และ/หรือ email ในกรณีทปี่ ญั หาเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เจ้าหน้าทีจ่ ะท�าการแก้ไขปัญหาได้ทนั ที
และมีแผนงานรวมถึงมาตรการในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan)
2. ในกรณีที่บริษัท ได้รับการร้องขอหรือมีความจ�าเป็น บริษัท จะจัดส่งวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ไปปฏิบัติงาน ณ ที่ท�าการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ค�าแนะน�าการใช้งาน การติดตั้งระบบงาน
การแก้ไขปัญหาจากระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการของบริษัท หรือตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้บริการร้องขอ นอกจากนั้นแล้วบริษัท ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม CRM แวะเวียนไปเยี่ยม
กลุ่มผู้ใช้บริการของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ค�าแนะน�า ตอบข้อซักถาม เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อน�ากลับมา
ปรับปรุงการให้บริการให้ดีเลิศยิ่งขึ้น
3. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัท มีบริการดังกล่าว
ให้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส�าหรับบริการบางประเภท เช่น e-Trade Finance Supply Chain เป็นต้น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษทั จะช่วยแก้ไขและให้คา� แนะน�าได้ผา่ นทางการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการท�า Remote
Login ไปยังระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวิธีการใช้งานหรือแก้ไขปัญหาผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเองโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการ
4. บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมห้องฝึกอบรมทีพ่ ร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทจี่ า� เป็นในการด�าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเพื่อให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้บริการรายใหม่ หรือ
พนักงานใหม่ของผู้ใช้บริการเดิม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สะดวกที่จะมาท�าการฝึกอบรมที่บริษัท บริษัทก็สามารถ
ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมไปท�าการแนะน�าได้ ณ สถานประกอบการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม
4) ด้านการพัฒนาระบบ
จากการที่บริษัท ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทีม CRM ที่จะคอยเยี่ยมเยียนผู้ใช้บริการของบริษัท อย่างสม�่าเสมอซึ่งถือเป็นช่องทาง
หนึ่งที่บริษัทจะได้รับรู้ถึงความต้องการใหม่ ๆ จากผู้ใช้บริการ และจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมายังทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์
ของบริษัท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการให้บริการให้ดียิ่ง
ขึน้ และเป็นกระบวนการทีส่ อดคล้องกับภารกิจของบริษทั ทีม่ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และการลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ
นอกจากการรับฟังข้อแนะน�าจากผู้ใช้บริการโดยตรงแล้ว บริษัทยังมีทีมงานที่จะคอยติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้ให้บริการอยู่ และคิดค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนัน้ ๆ (Value Added Services) ซึง่ รวมถึงการน�าบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องมาประยุกต์รวมเพือ่ น�าเสนอ
ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อเป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้บริการ
หลังจากทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบริษัท ได้ท�าการพัฒนาระบบงานแล้ว บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์อีก
ทีมหนึ่งที่จะท�าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA: Quality Assurance) ของระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาว่าสามารถประมวลผลได้
ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสมบูรณ์ตามมาตรฐานของบริษทั อีกทัง้ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายฝึกอบรมจะท�าการปรับปรุงคู่มือการใช้งานตาม ระบบที่ได้แก้ไขหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านการตรวจคุณภาพจน
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เป็นที่แน่ใจแล้ว จึงมีการส่งมอบระบบงานใหม่นี้ให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป โดยมีการนัดหมายและแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบและเตรียมพร้อม
5) ด้านการตลาด
จุดเด่นของการให้บริการของบริษัท คือ การให้บริการที่เป็นลักษณะค่าบริการตามจ�านวนรายกา (Per Transaction) ท�าให้
บริษัท มีรายได้ที่ต่อเนื่องสม�่าเสมอ (Recurring Income) โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการออกแบบจนถึงจบกระบวนการพัฒนาและพร้อมส่งมอบบริการให้
แก่ผู้ใช้บริการ และเป็นผู้วางกลยุทธ์และแผนการในการน�าเสนอบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการก�าหนดรูปแบบในการ
คิดราคาค่า บริการ และส่วนลดต่าง ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายการตลาดยังมีหน้าที่ในการคอยติดตามความคืบหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทีบ่ ริษทั ได้นา� เสนอไป เพือ่ ท�าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นการต่อยอดจากการให้บริการทีม่ อี ยู่ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อผูใ้ ช้บริการ
6) ด้านการลงทุน
บริษัท มีแผนที่พิจารณาการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงแทนการซื้อ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้บริษัท ยังมีการลงทุนในการจัดหา
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่บริษัทมิได้มีการพัฒนาขึ้นเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า เช่น ซอฟต์แวร์ระบบการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามเพือ่ เป็นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษทั ในบางกรณีบริษทั
อาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัท ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบที่มีคุณภาพหรือ
ความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษัทก�าหนดไว้
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อุตสาหกรรมการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์มีผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) ทั้งสิ้น 9 ราย (อ้างอิงจากเว็ปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึ่งให้บริการใน
รูปแบบที่คล้ายคลึงกันซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีการให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่งแต่อย่างใด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับภาคโลจิสติกส์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน อันได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ บรูไน
อาเซียนได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส�าคัญ ดังนี้
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base)
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive Economic Region)
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Region of Equitable Economic Development)
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Region fully Integrated into the Global Economy)
โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรในอาเซียนมากขึ้น และเป็นปัจจัย
บวกต่อเศรษฐกิจในอาเซียน โดยนโยบายเปิดเสรีภายใต้เป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เช่น การเปิดเสรี
การเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน ล้วนแล้วแต่จะกระตุน้ ให้เกิดความต้องการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ทเี่ พิม่
สูงขึ้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ จากการที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ตลอดไปจนถึงประเทศจีน จึงท�าให้เป็นที่คาดการณ์ว่าตลาด
ด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างมากจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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อย่างไรก็ดนี โยบายการเปิดเสรีกย็ อ่ มกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ ระหว่างประเทศในภูมภิ าคจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้มีระดับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ต้นทุน และ
สามารถแข่งขันได้ โดยในปัจจุบนั กรมศุลกากรได้เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการจัดตัง้ National Single Window (NSW)
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการท�าธุรกิจผ่านทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการภาครัฐ (Government) ด้านการค้าขาย (Trade)
ด้านการขนส่ง (Logistics) และด้านการช�าระเงิน (Financial) ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของ NSW คือการสร้างให้เกิดการบูรณาการ
ในการท�างานร่วมกันทุกด้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยจากการท�างานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว และพร้อมส�าหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โปรดพิจารณารายละเอียด
สภาวะการแข่งขันของบริการแต่ละประเภทในหัวข้อ 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ในส่วนของบริการใหม่ บริษัท มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit) และทีมบริหารโครงการ (Project
Management Team) ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจในหลากหลายสาขา มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการประสานงาน
และบริหารโครงการ ท�าหน้าที่วิจัยและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารลงความเห็นหรือแนะน�า เมื่อได้
รับความเห็นชอบแล้ว จะมีการจัดทีมงานเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และน�าเสนอบริการใหม่นี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะ
ด�าเนินการออกแบบรายละเอียด และพัฒนาระบบ บริการต่อไป โดยจะยึดรูปแบบธุรกิจของบริษัท ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่พิจารณาการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูงแทนการซื้อ ซึ่งจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
จากผลงานประสบการณ์รปู แบบธุรกิจของบริษทั และความส�าเร็จทีบ่ ริษทั ได้นา� เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั
เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความมัน่ ใจ ความน่าเชือ่ ถือในองค์กร และชือ่ เสียงของบริษทั ท�าให้มี หน่วยงานหลากหลายสาขา ได้
เข้ามาเยีย่ มชมและขอค�าแนะน�าจากผูบ้ ริหารของบริษทั ในการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์
ในงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่บริษัท จะมีการพัฒนาระบบธุรกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เหล่านั้นในการด�าเนินธุรกิจ หรือการให้บริการแก่ภาคเอกชน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
ให้เกิดการใช้ ระบบสารสนเทศให้มีมากขึ้นภายในประเทศ และมีผลต่อเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ขั้นตอนการจัดหาบริการของบริษัท
1. บริษัท จะติดตามข่าวสารของกรมศุลกากรและหน่วยงานราชการอื่น รวมถึงหน่วยงานภาคธุรกิจเกี่ยวกับความต้องการ
หรือแผนงานการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจออนไลน์ของบริษัท
2. บริษัท รวบรวมความต้องการของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการให้บริการออนไลน์จากหน่วยงานราชการ ผู้ใช้บริการ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทดสอบการเชื่อมต่อระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัท พัฒนาเข้ากับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานราชการ หากมีขอ้ ผิดพลาดทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์จะท�าการแก้ไขระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จน
ถูกต้องเป็นที่พอใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ทีมงานจัดเตรียมระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ปฏิบตั กิ ารและโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีจ่ ะรองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่พัฒนาขึ้น ให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้า
และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ค�าแนะน�า และแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
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7. ทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ร่วมกับฝ่ายการตลาดประเมินผลการตอบสนองจากลูกค้า และท�าการพัฒนาระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มบริษัท ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 2 ฉบับ โดยกลุ่มบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รวมถึงการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปได้ดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่

1423(7)/2556

2351(7)/2554

ลงวันที่อนุมัติ

22 มีนาคม 2556

17 พฤศจิกายน 2557

ส�าหรับบริษัท

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise
Software, Digital Content
และ Embedded Software

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
กิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise
Software และ Digital Content

8 ปี (หมดอายุ มิถุนายน 2564)

8 ปี (หมดอายุ พฤศจิกายน 2562)

ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริม
ระยะเวลาที่ ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สิทธิและประโยชน์ที่ส�าคัญ

- อนุญาตให้น�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น
สมควร
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
- ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะได้รับ
อนุญาตให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะ
เวลาได้รับยกเว้นภาษี มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยจะเลือก
หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
- ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ไปรวมค�านวณเพือ่ เสียภาษี
ตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อุปกรณ์ส�านักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่อสาร

16.85

เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

3.24

เป็นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

20.09

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

39

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิิน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ท�าประกันภัยส�าหรับทรัพย์สินในการด�าเนินงานหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่สิ่งปลูกสร้าง
(มารวมฐานราก) เฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสัญญาณและสือ่ สาร และระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภทของการประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ประกันอัคคีภัย
719/8-9 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

8.0

30 พ.ค. 64-30 พ.ค. 65

บริษัท

ประกันอัคคีภัย
719/5 ถ.พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

4.2

30 พ.ค. 64-30 พ.ค. 65

บริษัท

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี-
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การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด�าเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งคือ บริษัทเป็นผู้ให้บริการ
ครบวงจรเพียงรายเดียวที่เป็นทั้งผู้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้าผู้ขนส่งสินค้าท�าให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทยังเป็น
เจ้าเดียวที่พัฒนา Digital Business Technology Platform ที่ได้พัฒนาเป็นของตนเอง ไม่มีค่า Software License หรือ
ค่าบ�ารุงรักษา อีกทั้งยังสามารถน�าแพลตฟอร์มนี้ไปต่อยอดกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆอีกมาก และบริษัทยังมีกลยุทธ์การ
ตลาดที่มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการตั้งราคาการให้บริการที่มีความสมเหตุ
สมผลซึ่งท�าให้คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพื่อ
ให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และมีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลที่ดี รวมทั้งบริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการใน
รูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีการพัฒนา Frontend Application มากกว่า 30 Application
ความเสี่ยงจากรายได้ของบริษัทมาจากการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากหลายช่องทาง หลาย documents เช่น การให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับรายได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ดี บริการผ่านพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารยังเป็นบริการที่มีโอกาสเติบโตอีกมากจากกลุ่ม
Logistics Community และในอนาคตจากปริมาณการน�าเข้าส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทมีความเป็นผู้น�าในบริการ
ดังกล่าว และมีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของจ�านวนการส่งข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ในระดับผู้น�าของตลาด รวม
ทั้งในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากบริการประเภทอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ เช่นรายได้จากการให้บริการ
CDD Gateway และ Digital Business Services อื่น ๆอีกหลาย ๆอุตสาหกรรม หลาย ๆเอกสาร ซึ่งเริ่มด�าเนินการใน
ปี 2556 ท�าให้รายได้จากทางอื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีรายได้ส่วนใหญ่
ที่มาจากกลุ่มรายได้จากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
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ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความ
ช� า นาญเฉพาะด้ า นของบุ ค คลากรในการเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาและกระบวนการของธุ ร กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาระบบที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้รวมทั้งบริษัทยังพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ ในการ
ท�างานมากกว่า 3 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
งานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่องซึ่ง
การท�างานของบริษัทจะมีลักษณะการท�างานเป็นทีมท�าให้บุคลากรในทีมจะสามารถท�างานทดแทนกันได้ รวมทั้งบริษัทยัง
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและบริษัทมีนโยบายก�าหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานในระดับที่
แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ท�างานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทและมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าท�างานเต็มเวลาหลังการส�าเร็จการศึกษา
บริษัทได้จัดหาบุคลากรเพื่อเสริมทีมวิศวกรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับให้เหมาะสมกับงาน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การให้บริการของบริษัทพึ่งพานโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากรและ ETR Gateway (Electronic Transaction
Reporting Gateway) กับส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวกสบาย
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ ลดความเสี่ยงจากเอกสารสูญหาย และมีความปลอดภัย รวมทั้งภาครัฐให้ความส�าคัญ
กับการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ โดยปกติหากภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ อย่างมีนัยส�าคัญ ภาครัฐจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ท�าให้บริษัทมีเวลาในการปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายใหม่ของภาครัฐ
ความเสี่ยงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ความมีเสถียรภาพของระบบที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้บริการของบริษัท
เนื่องจากบริการของบริษัทถือเป็นส่วนส�าคัญในระบบธุรกิจของลูกค้าซึ่งต้องการความต่อเนื่องในการใช้งานได้ตลอดเวลา
ดังนั้นหากระบบการให้บริการของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การประมวลผลที่ผิดพลาด
ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการที่ระบบไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งาน
ในขณะที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจ�านวนมากได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในบริการของบริษัทและจะส่ง
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้มีการท�าสัญญาให้บริการกับลูกค้าโดยมีการ
รับประกันความพร้อมของระบบซึ่งบริษัทยินดีที่จะคืนค่าบริการไม่เกินวงเงินการใช้บริการที่ก�าหนดให้กับลูกค้าในกรณีที่
ระบบของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าวมาก โดยได้มีการด�าเนินการต่าง ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบการให้
บริการของบริษัทจะมีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้โดยมีระบบส�ารองที่พร้อมจะท�างานทันทีที่ระบบ
หลักไม่สามารถให้บริการได้ มีการตรวจสอบการท�างานของระบบให้มั่นใจว่าสามารถท�างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
การเปิดให้บริการ และมีทีมวิศวกรเฝ้าดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากนโยบายของบริษัทดังกล่าวท�าให้ที่ผ่านมาระบบ
ของบริษัทมีความพร้อมให้บริการไม่ต่�ากว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บริการทั้งหมด และบริษัทยังได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001:2013 ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Cloud Computing) และระบบการให้
บริการ (Service) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลล่าสุดในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยในปัจจุบันโปรแกรม
ที่ส�าคัญที่บริษัทใช้ในการให้บริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทเป็นโปรแกรมที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองหากบริษัท
ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจท�าให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถที่
จะท�างานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ได้ซึ่งอาจจะส่งผลบริษัทต้องมีการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
อย่างไรก็ดี บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายจัดอบรม
เกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งบริษัทมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นจากการที่บริษัทมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
ที่เข้ามาให้ความรู้และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท
ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอื่น ๆ ทดแทนการจัดซื้อ
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัท ในบางกรณีบริษัทอาจมีความจ�าเป็นที่
จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบที่มีคุณภาพหรือความสามารถใน
การให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษัทที่ก�าหนดไว้
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงต้องมีการขยายธุรกิจ และการลงทุนในธุรกิจ
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การร่วมทุนเปิดบริษัทท�านวัตกรรมเทคโนโลยีบลอคเชน และอื่น ๆ ส�าหรับในอนาคต แต่ความ
ส�าเร็จของธุรกิจใหม่ ๆ ใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมทั้งสภาพตลาด พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้บางปัจจัยเป็นความเสี่ยง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ส่งผลให้หลายบริษัทต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวในลักษณะที่
ไม่อาจคาดคะเนได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นหามาตรการที่จะท�าให้ธุรกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
เราไม่เห็นโอกาสในวิกฤตนั้น ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความส�าคัญกับ
แผนการด�าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในการต่อยอดธุรกิจที่เป็นการขยายโอกาสให้กับทางบริษัท พร้อมสอดแทรก
สิ่งที่ดีเพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหุ่นยนต์ HapyBot ซึ่งถูกคิดค้นให้ท�าหน้าที่ขนส่ง น�าทาง
เคลื่อนที่อิสระ เพื่อขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์การแพทย์ เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการแพทย์ หรือแม้แต่ระบบ
บริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19)”
แพลตฟอร์มเพื่อการบริจาค การจับคู่ ความต้องการและการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในภาวะวิกฤตโควิด-19
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้น บริษัทยังคงสามารถรักษามาตรฐานทั้งทาง
ด้านคุณภาพ และผลประกอบการให้คงอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างโอกาส เพื่อต่อยอดธุรกิจ
ให้กับบริษัทและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาธุรกิจ
ที่ค�านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และค�านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
ของบริษัทฯ เช่น พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ และ
สามารถเติบโตได้อย่างเป็นที่ยอมรับในสังคม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่สร้างผลก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ค�านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นแนวทาง 5 ข้อหลัก ได้แก่
1. การก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส โดยให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจากการด�าเนินงานของ
องค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายใน
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมด้วยความเท่าเทียบกัน ทั้งในแง่ของผลตอบแทน โอกาสในการก้าวหน้า สภาพ
แวดล้อมในการท�างาน รวมไปถึงการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีการเติบโตและ
สามารถแข่งขันได้ในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด อีกทั้งบริษัทฯ มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลพนักงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการให้บริการกับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยมีการ
รับฟังความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้บริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างดีที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีระบบการเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มีทีมงานบริการลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีการน�าข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษทั ฯ นอกจากนี้บริษทั ฯยังได้มกี ารจัดการอบรมให้กบั ลูกค้าของ
บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯมีความเข้าใจในรูปแบบการใช้บริการของ บริษัทฯ
4. การตอบแทนสังคม
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อตอบแทนและสร้างประโยชน์ ให้กับสังคม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆในการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้อง
กับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในปี 2563 ท�าให้
การผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ส�าหรับป้องกันและรักษาโรคนั้น มีก�าลังการผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือ
กับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (UHostNet), และกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาและเปิดให้บริการระบบ “บริหารความต้องการอุปกรณ์
ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19) เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ที่มีความต้องการรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์
ประสานไปยังผูป้ ระสงค์บริจาคทัง้ ในนามบุคคลหรือนิตบิ คุ คล เพือ่ ให้ความต้องการและปริมาณสินค้า เชือ่ มโยงถึงกันได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ URL: mds4covid19.in.th (Medical Devices System for COVID-19)
ตอบโจทย์การจับคู่หน่วยงานรับบริจาคและผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ส�าหรับในอนาคตแพลตฟอร์ม
ดังกล่าว สามารถน�าไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤตด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ�้า หรือภัยพิบัติต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศ”เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และ Matching ความต้องการของผู้รับบริจาค คือ โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล และผู้บริจาค อาทิ ประชาชนทั่วไป, มูลนิธิ, หรือองค์กรนิติบุคคล ในการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
ไม่เพียงเท่านี้ เน็ตเบย์และบริษัทในเครือ ได้ร่วมบริจาคหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการแพทย์ ยี่ห้อHAPYbot (New Model
V.2020) ให้โรงพยาบาล จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
โรงพยาบาลบ�าราศนราดูร, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่น, และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์
และลดความเสี่ยงในการสัมผัสและติดเชื้อ อาทิ ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถสื่อสารผ่านหุ่นยนต์ ช่วยน�าทางเคลื่อนที่
อิสระ ขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
5. การให้ความส�าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการ
ท�างานที่ให้ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีความจ�าเป็น และมีมาตรการ
สนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทั้งในแง่ของกระบวนการท�างาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ใน
การที่จะพัฒนาการให้บริการที่จะเข้าไปช่วยลดกระบวนการท�างานในองค์กรของลูกค้า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่
จ�าเป็น เช่น การเปลี่ยนจากการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมาเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์การ
และสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในระหว่างการก�าหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การด�าเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา การส่งมอบสินค้าบริการ อีกทั้งก�าหนดเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจให้ลดลงภายในระยะเวลา 3-5 ปี
อีกทั้งบริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในส�านักงาน บริษัทจึงมีมาตรการบ�ารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศตามแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบ
การด�าเนินการของบริษัทในแต่ละปีได้ บริษัทจึงอยู่ระห่างการจัดให้มีการสอบทานจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก อบก. หรือเทียบเท่าและจะคาดว่าจะเปิดเผยให้กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบได้ภายในระยะเวลา
2 ปีนับจากนี้
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ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยี
ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้น�าที่ริเริ่มการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในการ
เชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับบริษัทผู้น�าเข้า-ส่งออกผู้ผ่านแดนประเทศไทยที่จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มี
บทบาทหลักในห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) การน�าเข้าและส่งออกของประเทศ โดยช่วยให้บริษทั ผูป้ ระกอบการที่ใช้บริการ
ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ ใช้บริการตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “Better
Faster Cheaper” หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และลดความยุ่งยากของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน
ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบ�ารุงรักษา (Better) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้อง
เสียเวลา (Faster) และท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จ�าเป็นต้องมีงบลงทุน
ที่สูง (Cheaper) ดังนั้นบริการของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่ส�าคัญที่ช่วยให้ระบบการท�างานภายในองค์กร
ของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการใช้กระดาษ และ
ลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุน
ทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย
การให้บริการของบริษัทฯ ยังปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมของระบบ National Single Window ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2541 และ
เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หรือ Electronic Data Interchange: EDI ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ น�าเข้าส่งออกสินค้า เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต
และใบรับรองต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้กรมศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากร
อย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และ
ให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน (ที่มา: กรมศุลกากรประเทศไทย)
บริษัทฯ ยังมีการให้บริการที่สนับสนุนส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) ใน
ขั้นตอนการตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้าผู้ท�าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบมี
ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการให้บริการของบริษัทฯ
ทั้งนี้การตรวจสอบที่เข้มงวดดังกล่าวยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิเสธหรือยุติการท�าธุรกรรมกับผู้ก่อการร้าย
ได้อย่างทันท่วงทีท่ีทราบว่าผู้ท�าธุรกรรมอาจมีการกระท�าฝ่าฝืนเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาจช่วยให้ติดตามผู้ร้ายที่ต้องการทุจริตได้อย่างทัน
ท่วงทีจากระบบตรวจสอบที่มีความรวดเร็ว ช่วยให้เกิดระบบการป้องกันการก่อการร้ายทางการเงินที่มีความรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น ท�าให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสทุจริตได้น้อยลงและช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินในสังคมที่ต้องตกเป็น
เครื่องมือของกระบวนการฟอกเงินของคนร้ายในสังคม
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสถาบันทางเงินในประเทศไทยเพื่อทดแทน
การจ่ายช�าระด้วยการใช้เงินสดและเช็ค ส่งผลให้ระบบการช�าระเงินมีความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุน
การบริหารจัดการเงินสดของประเทศและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
ของผู้ประกอบธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการรับช�าระเป็นเงินสดหรือเช็ค และผู้ประกอบกิจการสามารถให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการก็ได้รับความสะดวกสบาย
ในการช�าระเงินจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ
การด�าเนินธุรกิจของลูกค้าในอดีตนั้น จะเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านเอกสารที่มีปริมาณมาก และต้องใช้กระดาษ
เป็นวัสดุหลักในการจัดท�าเอกสารจ�านวนมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น การใช้กระดาษในปริมาณมากก็จะต้องท�าให้มีการ
ตัดต้นไม้ท�าลายป่าเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษส�าหรับการใช้งานในปริมาณที่มากด้วย ซึ่งป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญมากต่อระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก การเปลี่ยนวิธีการด�าเนินงานของลูกค้าจาก
การใช้กระดาษในการจัดท�าเอกสารและบันทึกข้อมูล มาเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ ท�าให้ลดปริมาณการใช้
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เอกสารแนบ

กระดาษลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการท�างาน
มากขึ้น ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในเอกสารและน�าข้อมูลในเอกสารไปใช้งานต่อไป และช่วยให้มีต้นทุนการ
ด�าเนินงานที่ถูกลงอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลใบขนส่งสินค้าจากรูปแบบเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้เกิดความ
โปร่งใส มีการบันทึกเก็บเป็นหลักฐานในระบบและสามารถตรวจสอบได้ ท�าให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกิดขึ้นในอดีต หน่วยงานราชการภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ระบบการน�าเข้า-ส่งออกของ
ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศให้สามารถเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าในภูมิภาค ด้วยการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการน�าเข้า-ส่งออก เช่น ผู้น�าเข้า
ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง โดยจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศมากยิ่งขึ้น และท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานกับบุคลากรที่มีความพร้อมและมีความสามารถใน
การท�างานร่วมกับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการจ้างงานช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ เหล่านี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สามารถน�ารายได้ไปใช้จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันส�าหรับส่วนตัวและครอบครัว ท�าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
และเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานในการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆก่อนการเริ่มท�างาน และจัดอบรมพนักงานประจ�าของบริษัทฯ อยู่เสมอเพื่อให้พนักงาน
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ ในการ น�ามาประยุกต์ ใช้กับการท�างานในบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว การอบรมพนักงานอยู่เสมอ ยังเป็นการช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้รอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ
และสามารถประยุกต์ ใช้กับชีวิตประจ�าวันและหน้าที่การงานบริษัทฯ ได้เสมอ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกับคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษัทฯ และเพื่อให้การ
ตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ
ดังมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือ
ผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก�าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่าง
สม�่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด ข้อบังคับ
ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วน
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบาย
ที่ก�าหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติ
ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและ
น�ามาจัดท�าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
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4. บริษัทฯ ไม่กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม�่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�า
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ ไม่เป็นธรรมหรือ
กลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
(MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS : MD&A)
การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนา Digital Business Technology Platform และ e-Business
Services Application ต่าง ๆเพื่อให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจร โดยการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่ 1) กลุ่ม Digital Business Services 2) กลุ่ม Digital Transformation (Projects)
ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้ในกลุ่มบริการ Digital Business Services เป็นรายได้หลักในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริการ Digital Business Services ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
400.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.01 ล้านบาทเมื่อเทียบปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09 รายได้เติบโตตามสภาพ
เศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น รวมถึงการน�าเข้าส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริการใหม่ ๆ เช่น e-tax invoice & iBox
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ส�าหรับรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม Digital Transformation (Projects) รายได้หลักของกลุ่มนี้
มาจากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับลูกค้า ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท
ไม่มีรายได้จากงานโครงการ
ต้นทุนการให้บริการส�าหรับปี 2564 มีจ�านวน 78.10 ล้านบาท ลดลง 4.11 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ 5.00 เนื่องจากต้นทุนการให้บริการลดลงเนื่องจาก Third party software license fee มีราคาลดลง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารส�าหรับ ปี 2564 มีจ�านวน 138.34 ล้านบาท ลดลง 14.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การลดลงร้อยละ 9.46 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารต่อรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 34.55
ซึ่งลดลงจากปีก่อน (ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 39.34) สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้บริการลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายพิเศษได้แก่
บริษัทตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สูญซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS 9) จ�านวน 4.98 ล้านบาท และบริษัทมีโครงการ
โดยร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคหุ่นยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จ�านวน 5.66 ล้านบาท
เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในการติดเชื้อไวรัส Covid19 โดยได้มอบหุ่นยนต์ ให้กับโรงพยาบาล10 แห่ง
และค่าที่ปรึกษาการออกใบรับรองตามมาตรฐานส�าหรับ ISO 27701:2019
ก�าไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯส�าหรับปี 2564
เท่ากับ 204.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.11 ล้านบาท จากปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.91
ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 165.56 ล้านบาท
และ156.45 ล้านบาท ตามล�าดับ ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาทจากปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.84 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้หมดอายุลงในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ก�าไรสุทธิมีการเติบโตเนื่องจากบริษัทฯสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ
รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ถึงแม้ว่าในปี 2564 สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออ�านวยเท่าปี2562 ที่ยังไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังคง
มีผลประกอบการที่สามารถสร้างก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงิน
ที่มั่งคง และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้าง
เงินทุนที่แข็งแกร่งโดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 0.33 เท่า และ 0.31 เท่าตามล�าดับ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

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

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-64

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

406.19

98.67

388.45

100.00

400.46

100.00

5.46

1.33

-

-

-

-

411.65

100.00

388.45

100.00

400.46

100.00

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ในส่วนของกลุ่มบริการ
Digital Business Services ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 100 ตามล�าดับ ของรายได้จากการให้บริการ
ของบริษัทฯ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการกลุ่ม Digital Business Services เท่ากับ
400.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.01 ล้านบาทเมื่อเทียบปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.09 ในปี 2564 รายได้เติบโต
ตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น รวมถึงการน�าเข้าส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริการใหม่ ๆ เช่น e-tax invoice
& iBox มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายได้ Digital Transformation (Projects) ของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท
ไม่มีรายได้จากงานโครงการ รายได้ Digital Transformation (Projects) เป็นรายได้ที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ให้บริการ
ตามค�าร้องขอของลูกค้าเป็นกรณีพิเศษในลักษณะของโครงการ (Projects) และส่วนมากจะมีการรับรู้รายได้หลังจาก
การให้บริการในแต่ละโครงการเป็นแบบภายในงวดปีบัญชี (One-time Revenue) อย่างไรก็ตามทั้งปี 2563 และ 2564
บริษัทฯ ไม่เน้นที่จะรับงานโครงการ
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ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

ร้อยละ

ต้นทุนโปรแกรมเมอร์

26.65

6.47

31.59

8.13

36.45

9.10

ค่าเช่าระบบ Cloud

7.87

1.91

5.93

1.53

5.73

1.43

ค่า License Fee

26.92

6.54

27.10

6.98

18.84

4.71

9.52

2.31

11.61

2.99

10.34

2.58

9.82
80.78

2.39
19.62

5.98
82.21

1.54
21.16

6.74
78.10

1.68
19.50

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
อื่น ๆ
ต้นทุนการให้บริการ

หมายเหตุ 1 อัตราร้อยละเป็นการค�านวณบนรายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการหลักของบริษัทฯ คือ ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ ค่าเช่าระบบ Cloud และค่า License Fee ซึ่งเป็นต้นทุน
ค่าลิขสิทธิ์ส�าหรับซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯใช้งานในการด�าเนินธุรกิจกลุ่ม Digital Business Services ทั้งนี้ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
นั้นช�าระให้กับบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ 78.10 ล้านบาท ลดลง 4.11 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 5.00 จากปี 2563 ต้นทุนโปรแกรมเมอร์สูงตามการขยายตัวของทีมและการปรับฐานเงินเดือนตามปกติธุรกิจ
License fee ลดลงเนื่องจาก Third party software license fee มีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายลดลงตามการ
ตัดจ�าหน่ายทางบัญชีและบริษัทไม่ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์อย่างมีสาระส�าคัญในระหว่างปี 2564 ไม่มีความแตกต่างที่
มีสาระส�าคัญของค่าบริการระบบเคลาด์ (Cloud service) และค่าใช้จ่ายอื่น
ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31-ธ.ค.-62
อัตราก�าไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
ร้อยละ

ก�าไรขั้นต้น

330.87

80.38

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31-ธ.ค.-63
อัตราก�าไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
ร้อยละ

306.24

78.84

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31-ธ.ค.-64
อัตราก�าไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
ร้อยละ

322.36

80.50

ในปี 2562 ถึงปี 2564 บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการให้บริการและก�าหนดราคาการให้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุน
ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากอัตราก�าไรขั้นต้นที่อยู่ในระดับที่สม�่าเสมอประมาณร้อยละ 78 ถึง 81 ของรายได้
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รายได้อ่ืนและรายได้ทางการเงิน
รายได้อื่นและรายได้ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2564 อยู่ที่ 5.98 ล้านบาทและ 6.08 ล้านบาทตามล�าดับ โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญได้แก่ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากบริษัทฯ
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

ร้อยละ

48.54

11.79

49.04

12.62

52.76

13.18

5.27

1.28

1.91

0.49

0.86

0.21

53.81

13.07

50.95

13.12

53.62

13.39

หมายเหตุ 1อัตราร้อยละเป็นการค�านวณบนรายได้จากการให้บริการ
ส�าหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของบริษัทฯเท่ากับ 53.62 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 2.67 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
ปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25 เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้นตามการปรับฐานเงินเดือนตามปกติ
ธุรกิจ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงเนื่องจากสถาณการณ์ Covid19 ท�าให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทลูกค้าต้อง work from home เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน onsite ต่าง ๆ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
และผลตอบแทนกรรมการ

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

ร้อยละ

84.17

20.45

67.61

17.41

61.76

15.42

ค่าใช้จ่ายส�านักงานและค่าสาธารณูปโภค

8.41

2.04

7.04

1.81

6.73

1.68

ค่าสอบบัญชี

1.77

0.43

1.81

0.47

1.81

0.45

ค่าเสื่อมราคา

0.65

0.16

3.30

0.85

4.22

1.05

ค่าใช้จ่ายอื่น

11.58

2.81

22.09

5.69

10.20

2.56

106.58

25.89

101.85

26.22

84.72

21.16

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 84.72 ล้านบาทลดลง 17.13 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิด
เป็นการลดลงร้อยละ 16.82 ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน และผลตอบแทนกรรมการ ลดลงเนื่องจาก บริษัท
ได้ปรับลดอัตราการจ่ายโบนัสผู้บริหาร บริษัทเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้เมื่อต้นปี 2563 ท�าให้มีค่าตัดจ�าหน่ายของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (right-of-use assets) หรือเดิมคือค่าเช่าอาคารส�านักงาน ซึ่งเดิมบันทึกอยู่ในกลุ่มค่าใช้จ่ายส�านักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 สูงเนื่องจาก บริษัทได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สูญซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี (TFRS 9) จ�านวน 4.89 ล้านบาท และบริษัทมีโครงการโดยร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค
หุ่นยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ ในทางการแพทย์จ�านวน 5.66 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในการ
ติดเชือ้ ไวรัส Covid19 โดยได้มอบหุน่ ยนต์ให้กบั โรงพยาบาล 10 แห่ง และค่าทีป่ รึกษาการออกใบรับรองตามมาตรฐานส�าหรับ
ISO 27701:2019
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทไม่ได้มีการท�าสัญญาหรือธุรกรรมใดที่ก่อให้เกิดภาระต้นทุนทางการเงินท�าให้ปี 2563 และปี 2564 อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนทางการเงินในงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้ในปี 2563
ซึ่งเป็นการน�าค่าเช่าอาคารส�านักงานและค่าเช่าพื้นที่ส�าหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Co-location) มาบันทึกตามมาตรฐาน
การบัญชี (TFRS 16)
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31ธันวาคม 2564 เท่ากับ
1.29 ล้านบาท และ 24.37 ล้านบาทตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายภาษีทแี่ ท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 1.05 และ
ร้อยละ 12.83 ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามล�าดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของ
รายได้จากการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้นรายได้จากการให้บริการทีบ่ ริษทั ฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในการให้บริการ
แต่ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศแทนโดยบริษัทฯมีการช�าระค่าลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็นการตอบแทน) จากสิทธิประโยชน์
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�าหรับภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ
ได้หมดอายุในเดือน มิถุนายน ปี 2564
ก�าไรสุทธิ
ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 156.45 ล้านบาท
และ 165.56 ล้านบาทตามล�าดับ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.84
จากปี 2563
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สินทรัพย์หลัก
ในการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยลูกหนีก้ ารค้าจากการให้บริการกับลูกค้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ให้บริการกับลูกค้า
ซึ่งบันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซึ่งบันทึกในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 609.41 ล้านบาท และ
639.57 ล้านบาทตามล�าดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียน (เงินลงทุนชั่วคราว) และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว)
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สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เดิมคือเงินลงทุนชั่วคราว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 286.22 ล้านบาทและ
345.99 ล้านบาทซึ่งมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวนั้นเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะน�าเงินสดที่เหลือจากการด�าเนินงานไป
ลงทุนเพือ่ สร้างผลตอบแทนที่ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยนโยบายการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ฯ ก�าหนดให้บริษทั ฯ
สามารถน�าเงินไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร กองทุนตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ รวมถึงตราสาร
แห่งทุน (ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ สามารถแยกตามระยะเวลาที่ค้างช�าระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-62

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-63

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-64

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
61.19 ล้านบาท และ 57.34 ล้านบาทตามล�าดับ
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 54 วัน และ 53 วัน ตามล�าดับ โดยระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ยส�าหรับปี 2563 จนถึงปี 2564 อยู่ในระดับปกติเนื่องจากบริษัทฯ ให้เครคิตการค้ากับลูกค้าประมาณ 30 วันถึง
60 วัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้จากลูกค้าโดยจะสังเกตได้จากยอดลูกหนี้การค้าที่มี
อายุเกิน 3 เดือนที่อยู่ในระดับต�่า ยกเว้นกรณีลูกหนี้คงค้างของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เนื่องจากศาลล้มละลาย
กลางได้มีค�าสั่งให้บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายมีมติเห็น
ชอบแผนฟื้นฟูแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วในงบการเงินจ�านวน 4.98 ล้านบาท
ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 4.38 ล้านบาท และ 4.50 ล้านบาท
ตามล�าดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าบริการค้างรับ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
9.20 ล้านบาท และ 9.77 ล้านบาทตามล�าดับ เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค�า้ ประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�า
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันการให้บริการแก่ลูกค้า
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เดิมคือเงินลงทุนระยะยาวอื่น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นเท่ากับ 139.81 ล้านบาท
และ 122.59 ล้านบาทตามล�าดับซึ่งเป็นมูลค่าเงินที่บริษัทฯน�าเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะน�าเงินสดที่เหลือจากการด�าเนินงานไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ในระดับที่เหมาะสม
อุปกรณ์
รายการอุปกรณ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่อสาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอุปกรณ์เท่ากับ 30.26 ล้านบาท และ 16.84 ล้านบาท
ตามล�าดับ ในปี 2563 มูลค่าอุปกรณ์ของบริษัทฯ ลดลง 13.42 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเสื่อมราคา) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 199.04 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 32.66 ของสินทรัพย์รวม และ 160.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.10 ของสินทรัพย์รวมตามล�าดับ โดยอาจกล่าว
ได้ว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจาก
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service)

แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.31 เท่า และ
0.33 เท่าตามล�าดับซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินที่แสดงในงบการเงินเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 144.50 ล้านบาท และ 157.61 ล้านบาท
ตามล�าดับซึง่ ปัจจุบนั หนีส้ นิ หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย และรายได้รบั ล่วงหน้า

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

55

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิิน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 5.41 ล้านบาท และ
8.65 ล้านบาทตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นมูลค่าเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 2.87 ล้านบาท และ 2.60 ล้านบาทตามล�าดับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 44.75 ล้านบาท และ 48.68 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ได้แก่ โบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 47.04 ล้านบาทและ 44.41 ล้านบาท
ตามล�าดับ รายได้รับล่วงหน้า การช�าระเงินค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปี ดังนั้น เมื่อมีจ�านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น มูลค่ารายได้
รับล่วงหน้าจึงปรับเพิ่มขึ้นในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
9.73 ล้านบาท และ 24.12 ล้านบาทตามล�าดับซึ่งหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่ส�าคัญ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีขาย และภาษี
ประเภทอื่น ๆ ที่มีก�าหนดการช�าระในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า แสดงในงบการเงินเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้ในปี 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 464.90 ล้านบาท และ
481.96 ล้านบาทตามล�าดับ มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 17.06 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้น ตามผลประกอบการของบริษัท
บริษัทฯ มีการท�าผลก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ
โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
194.85 ล้านบาท และ 156.38 ล้านบาทตามล�าดับ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งก�าหนด
ว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และหลังจากการหักส�ารองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
สภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 และปี 2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับ
ร้อยละ 32.44 และร้อยละ 34.97 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค�านวนจากก�าไรสุทธิหารมูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยระหว่างมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดและปลายงวด)
การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เท่ากับ 166.01 ล้านบาท และ 204.53 ล้านบาทตามล�าดับโดยคิดเป็นอัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไรที่ร้อยละ 103.14
และร้อยละ 109.63 ตามล�าดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการท�ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยน�าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งให้อัตราผลตอบแทน
มากกว่าเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์โดยในปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ 47.46 ล้านบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 30.58 ล้านบาท
ตามล�าดับ
ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 47.46 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการ
เงินจ�านวน 512.11 ล้านบาท การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันจ�านวน 0.36 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อ
อุปกรณ์จ�านวน 2.33 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจ�านวน 0.08 ล้านบาท และ กระแสเงินสดรับจากการ
ขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�านวน 555.95 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�านวน 5.73 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทาง
การเงินจ�านวน 0.16 ล้านบาท ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�านวน 0.21 ล้านบาท
ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 30.58 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
ทางการเงินจ�านวน 397.65 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันจ�านวน 0.57 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายซื้ออุปกรณ์จ�านวน 0.21 ล้านบาท เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจ�านวน 0.01 ล้านบาท และ กระแสเงินสดรับจาก
การขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�านวน 357.77 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ�านวน 3.02 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
ทางการเงินจ�านวน 1.84 ล้านบาท ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินจ�านวน 0.16 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
การเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในการ่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�านวน 5.41 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 200.29 ล้านบาท ซึ่ง เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
จ�านวน 194.85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS16 จ�านวน 5.44 ล้านบาท
และปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 159.89 ล้านบาท ซึ่ง เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
จ�านวน 156.38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS16 จ�านวน 3.50 ล้านบาท
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.72 เท่า และ 3.79 เท่า
ตามล�าดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูงกว่า 1.00 เท่าซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง
อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 78.84 ร้อยละ และ ร้อยละ 80.50 ตามล�าดับซึ่งบริษัทฯ
สามารถรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในระดับประมาณร้อยละ 75 ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องแสดงถึงความสามารถในการ
ก�าหนดราคาการให้บริการของบริษัทฯ ตามต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ในปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 24.90 ร้อยละ และร้อยละ 26.51 ตามล�าดับ
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลานัน้ แปรผันตามก�าไรสุทธิและมูลค่าสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.31 เท่า
และ 0.33 เท่าตามล�าดับ ซึ่งระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต�่า แสดงถึงสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯที่แข่งแกร่ง โดยในปี 2563 เเละปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงินที่แสดงใน
งบการเงินเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่บังคับใช้ในปี 2563
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ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ
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ส่วนที่ 2

การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบาย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
แผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�าและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด
4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบ
ริษัทฯ
5. ด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด�าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท�ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ ส�าหรับ
รายการที่ท�ากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการท�ารายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่าง
เป็นธรรม
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12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�าหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรและและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองเป็นประจ�าทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ
หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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•
•
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•
7.
8.

9.
10.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงานขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องมารายงานให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
และจ�าเป็น
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ด้านการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงพร้อม
ทั้งก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ
ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
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ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการด�าเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับบริษัท
ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียน
อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนชี้ แ จงและตอบค� า ถามเกี่ ย วกั บ
การก�าหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงใน
นามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี)
รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร
หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
(ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. บริหาร และด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร และ
ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก�าหนด
2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในล�าดับขั้นการด�าเนินการและอ�านาจอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้
รายละเอียดธุรกรรม

ขอบเขตอ�านาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหาร

การอนุมัติจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�าเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกลต)

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)

ไม่เกิน 1,500,000 บาท
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ขอบเขตอ�านาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหาร

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�าเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกลต)

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�าเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ไม่ใช่การลงทุน หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงินเพื่อ
บริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

ไม่เกิน 20,000,000 บาท

เอกสารแนบ

5. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. ดูแล บริหารงาน ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็น
ไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดท�าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเพื่ อ ขออนุ มั ติ และมี ห น้ า ที่ ร ายงานความก้ า วหน้ า ของการด� า เนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�าหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอ�านาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับพนักงานในระดับที่ต�่ากว่ากรรมการ
ผู้จัดการ และน�าเสนอการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง หรือก�าหนดค่าตอบแทนในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และค�าสั่งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
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5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆตามวงเงินที่ก�าหนดไว้ในล�าดับขั้นการด�าเนินการและอ�านาจอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้
รายละเอียดธุรกรรม

ขอบเขตอ�านาจอนุมัติ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอนุมัติจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติด�าเนินการจัดซื้อทรัพย์สินหรือเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆเพื่อการด�าเนินงานตาม
ปกติธรุ ะของบริษทั เช่น ค่าใช้จา่ ยการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่ารับรอง ค่าของขวัญ
ตามประเพณี การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นทรัพย์สินลงทุน) วัสดุ อุปกรณ์ส�านักงาน
การดูงาน การฝึกอบรมสัมมนา หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะท�านองเดียวกัน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

การเบิกเงินทดรองจ่าย

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

การอนุมัติเบิกเงินสดย่อย

ไม่เกิน 5,000 บาท

การอนุมตั กิ ารลงทุน/รายจ่ายซึง่ ทรัพย์สนิ เพือ่ การด�าเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital
Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์หรือส�านักงานกลต.)

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการด�าเนินกิจการหรือขยายกิจการ
(Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อนื่ ที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช่
การลงทุน หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงินเพื่อบริหาร
สภาพคล่องส่วนเกิน

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

9. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาด และให้
เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์
ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

การสรรหากรรมการ
กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก� า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ การทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะท�าการ
คัด เลื อกกรรมการอิสระเพื่อ ท�า หน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

กำรสรรหำกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการ กึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อด�ารงต�าแหน่งและท�าหน้าที่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในขณะนั้นจะ
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแผนงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ
บริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯนั้นให้จับสลากกัน ส่วน
ปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ บริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ�านวนครบตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ บริหารแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการ
บริหารซึ่งตนทดแทน

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือ
บริษทั ร่วม เพือ่ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เพือ่
ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม และสร้างประโยชน์สงู สุดแก่กลุม่ บริษทั ฯ โดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ดิ ตามการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดและรายงานฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือใน
ทางมิชอบ ดังนี้
1. บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการป้องกันการน�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้โดยก�าหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามน�าข้อมูลไปเปิด
เผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ที่ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�าคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการก�าหนดห้ามผู้บริหาร
ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญจะเปิดเผย
สู่สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กา� หนดให้กรรมการ
และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดท�าและเปิดเผยราย งานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จ�านวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่า ที่แท้จริง
ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะ
อ�าพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือน�าไป
เปิดเผยจนอาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือ
ให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในช่วงสามปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอืน่ ซึง่ ได้แก่คา่ ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

1,000,000

66,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

1,050,000

70,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

1,050,000

70,000

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

500,000

66,000

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

550,000

n/a

งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

550,000

n/a

หลักบรรษัทภิบาลของกิจการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้
ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเองโดยสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้
• บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่าง ๆก�าหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีค�าชี้แจ้งและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และ
รายชือ่ ของกรรมการอิสระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ แทนได้ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯจะเผยแพร่ขอ้ มูลส�าคัญเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
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• ก่อนด�าเนินการประชุมบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนน
เสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
• ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดท�าบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอน
การลงคะแนน ค�าถามค�าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง รวมทัง้ จะบันทึกรายชือ่ กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแจ้งรายงาน
สรุปผลการลงมติทเ่ี ว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น.
ของวันท�าการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะด�าเนินการในดังกล่าว ดังนี้
• บริษัทฯจะจัดท�าหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
• บริษัทฯจะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ
• บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของ
บุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด
• บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ น�ามาคิดคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพือ่ ความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
• บริ ษั ท ฯ ให้ ความส� า คั ญ ในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและทั น เวลา
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้ถือในทางมิชอบ
• บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้น ๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯจะปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น
การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ
เป็นต้น
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการ
เสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค�าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วาระการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระท�าอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่ส�าคัญ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่ส�าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า เป็นต้น
พนักงาน
1. บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการท�างานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ จะวัด
ผลการด�าเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้ง
บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
3. บริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้ถกู สุขลักษณะเอือ้ ต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯจะไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน
ประวัตกิ ารรักษาพยาบาลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ
และกฎหมาย
ลูกค้า
1. บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์ทดี่ แี ละความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการด�าเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อก�าหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้ารวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1. บริษทั ฯ ค�านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมและความซือ่ สัตย์ในการด�าเนินงานธุรกิจ โดยบริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อตกลงที่ก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้า
คู่แข่งทางการค้า
1. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯจะไม่ท�าลายชื่อเสียง
ของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่รา้ ยโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระท�าอืน่ ใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
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หน่วยงานราชการ
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท
2. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทฯ
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
1. บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทฯหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆผ่านคณะกรรม การตรวจสอบ
ของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังส�านักงานเลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือทาง
อีเมล corporatesecretary@netbay.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะ
ด�าเนินการสั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ได้รบั ข้อมูลทีม่ คี วามเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชือ่ ถือ โดยบริษทั ฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ อย่างสม�า่ เสมอ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่าง ๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และประชาชนทั่วไป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อก�ากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�าหน้าที่พิจารณา
ในเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ�านวน
3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดและไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการว่า คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ ไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด แต่ในปัจจุบันนายไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
(เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ
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บริษัทฯ) และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทุกท่านของ
บริษทั ฯเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ รวมถึงมีอสิ ระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม เพือ่ ช่วยตรวจสอบให้การ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการทางธุรกิจใด ๆกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง บริษัทฯ
จะด�าเนินการให้เงื่อนไขและราคาของการท�ารายการถูกก�าหนดให้เสมือนเป็นการเข้าท�ารายการกับบุคคลภายนอก
(arm’s length basis) โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ
การท�ารายการ และบริษัทฯจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของการเข้าท�ารายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งส�าคัญเกีย่ วกับการด�าเนินงาน เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ายจัดการด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะใช้วิจารณญาณ
และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปี (Annual General Meeting : AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย การเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้อง
พิจารณาตามความสามารถของบริษัทฯ ประกอบด้วย การก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก�าหนดให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจ�าทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้เน้นความส�าคัญเรือ่ งการติดตามและการรับรองผลการด�าเนินงานรายไตรมาส และรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารน�าไปพิจารณาและด�าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัทฯที่ส�าคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดท�าวาระต่าง ๆ ของการประชุมและด�าเนินการ
จัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดย
บันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทฯได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการ
ทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย
ผู้บริหำร พนักงำน และ อื่น ๆ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน

ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร

ส�ำนัก
เลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

เลขำนุกำร
ผู้บริหำร

กรรมกำร
ผู้จัดกำร

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และบริหาร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการเงิน

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิศวกรระบบ

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ ฝ่ายตรวจสอบภายในท�างานขึ้นตรงให้กับคณะกรรมการตรจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัท
ให้ท�าสัญญาว่าจ้างและหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัทย่อย
โครงสร้างการจัดการของ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
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กรรมการ
บริษัท
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ผู้จัดกำร

รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร
เลขำนุกำร
ผู้บริหำร

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขาย
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คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่านดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายวิชิต ญาณอมร
4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
5. นางสุวิภา วรรณสาธพ
6. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ และนางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท
เลขานุการบริษัท
นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทส�าหรับปี 2564 เป็นดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นายอัครเดช โรจน์เมธา (หมดวาระ เม.ย. 2564)
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง (ลาออกมีผล ก.ค. 2564)
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

7/7
7/7
1/7
4/7
6/7
7/7
7/7
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
แผนการด�าเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการจัดท�าและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ที่ ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
4. ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
5. ด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินการลงทุน และการด�าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศข้อก�าหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดย
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท�ากับบริษัท ทั้งนี้ ส�าหรับรายการที่ท�า
กับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการท�ารายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เป็นต้น และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วย
ดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร และจ�าเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
เป็นประจ�าทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

78

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
การสรรหากรรมการบริษัท
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในขณะนั้น
จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี)
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดนั้นให้
ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อนึ่ง กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น
ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก�าหนด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้โดยให้ด�ารงต�าแหน่งอยู่ตามระยะ
เวลาที่คณะกรรมการตกลงกัน
3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการหรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะ
กรรมการ ให้ประธานกรรมการก�าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประ โยชน์ของ บริษัทจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการ แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต�าแหน่งรองประธาน
กรรมการว่างลง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาประชุมท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

79

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อมูลการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั ในบริษทั เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ของตนเอง

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

คู่สมรส/บุตร

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

101,999,990
-

-

-

-

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ของตนเอง

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

คู่สมรส/บุตร

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

1
-

-

-

-
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ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด
จ�านวนหุ้น (หุ้นสามัญ)

ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ของตนเอง

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

คู่สมรส/บุตร

จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

1

-

-

-

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งท�าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
2. นายวิชติ ญาณอมร
3. นางสุวิภา วรรณสาธพ

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนายวิชิต ญาณอมร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน และมีนางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2564 เป็นดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง (ลาออกมีผล ก.ค. 2564)
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางสุวิภา วรรณสาธพ (แต่งตั้งมีผล เม.ย. 2564)

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งหมด

3/6
4/6
6/6
4/6
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ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ นว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ในการปฏิบัติงานขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
และจ�าเป็น
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ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะท�าการคัดเลือก
กรรมการอิสระเพื่อท�าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เข้า
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ�านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในต�าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ในการออกเสียง
กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
4. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ นื่ ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�า้ ประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1. นางสุวิภา วรรณสาธพ
2. นายวิชิต ญาณอมร
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
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ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับปี 2564 เป็นดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
2.
4.

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นายวิชิต ญาณอมร
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
นางสุวิภา วรรณสาธพ (แต่งตั้ง พ.ค. 2564)

ต�าแหน่ง

1/1
1/1
1/1
-

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงพร้อม
ทั้งก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ
ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูงที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ น�าเสนอคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่าง ๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน
2. ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยให้พิจารณาค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการด�าเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบกับบริษัท
ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�่าเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียนอื่น
ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนชี้แจงและตอบค�าถามเกี่ยวกับการ
ก�าหนด และจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในนาม
คณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
5. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร
หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
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6. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
(ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การสรรหากรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการกึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งและท�าหน้าทีก่ รรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จะมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนยังพ้น
จากต�าแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือกฎบัตร และ (4) ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติให้ออก ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียง
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน
การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควร
2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการให้ประธานก�าหนดวันประชุมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
4. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ใน
ต�าแหน่งขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
5. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุความจ�าเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการทราบล่วงหน้า
6. กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการในคราวนั้น ๆ มิให้
เข้าร่วมการประชุมและพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ
การลงมติของคณะกรรมการให้กระท�าโดยถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนได้คนละ 1 เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีกได้อีก 1 เสียง
เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
7. คณะกรรมการสามารถเชิญ เรียก สั่งการ ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ความ
เห็น เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นแก่คณะกรรมการได้
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คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 2 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหาร และด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทซึ่งการบริหาร และด�าเนิน
กิจการของบริษัทดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้อง
และเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทที่
ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุส�านักงาน ค่าซ่อมแซม
และบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันเป็นปกติของบริษัทไม่เกิน 20 ล้านบาท
5. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินงานไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด (โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการโดยหลักการ) ไม่เกิน 20 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีตามเงื่อนไขที่บริษัทก�าหนดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
8. ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงทีท่ า� ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้ บั มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้ กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหาร
มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ ในต�าแหน่งได้เพียงวาระ
ที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน
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ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย (ลาออก เม.ย. 2564)
นางสาวอรฤดา ค�าเลิศลักษณ์

ต�าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขำนุกำรบริษัทฯ
นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆที่คณะกรรมการ บริษัทฯจะ
ต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดท�าและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการใน
รูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจ�ารายเดือน และบ�าเหน็จ และให้ใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้
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1. เบี้ยประชุมกรรมการ : กรณีเข้าร่วมประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่น ๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2564
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่น ๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2564
ประธาน/กรรมการ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู ้ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
บริหาร
ค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่น ๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2564
ประธาน

25,000.00
18,000.00
ไม่มี

2. ค่าตอบแทนประจ�ารายเดือน
เงินเดือน (บาท/คน)

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการชุดอื่น ๆ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

30,000
25,000
20,000
20,000
ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท
3. เงินบ�าเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทที่มิได้เป็นผู้บริหารให้ได้รับเงินบ�าเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่าย
แก่ผู้ถือหุ้น และในวงเงินไม่เกินจ�านวน 4,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวนเงินที่
เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจ�ารายเดือน และเงินบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับกรรมการเข้าใหม่และกรรมการ
ลาออกจะค�านวณจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง
ดังกล่าว การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการให้จ่ายในเดือนที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
- ไม่มี -
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
หน่วย: บาท
เบี้ยประชุม
ชื่อ-นามสกุล

กรรมการ
บริษัท

1. นายไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1
5. นายวิชิต ญาณอมร1**
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย1
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ **
8. นางสุวิภา วรรณสาธพ1**
รวม
1

คณะกรรมการตรวจสอบ

150,000
18,000
54,000
90,000
108,000
72,000
492,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

75,000
72,000
129,000
72,000
348,000
883,000

กรรมการ
สรรหาฯ

18,000
25,000
43,000

ค่าตอบแทน
รายเดือน

360,000
80,000
150,000
240,000
270,000
160,000
1,260,000

รวม

510,000
98,000
279,000
420,000
532,000
304,000
2,143,000

** คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ)
และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น และเงินกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพสามารถสรุปได้ดังนี้
ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่

จ�านวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)*
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บุคลำกร
จ�านวนบุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
สายงานหลัก

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบริหารงานโครงการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรระบบ
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวม

จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 64

5
14
18
4
33
30
1
0
105

5
10
18
4
41
29
2
0
109

5
10
19
3
34
28
2
0
101

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
ประเภท

เงินเดือนและสวัสดิการอื่น
โบนัสพนักงาน
รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 62

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 63

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 64

79.25
26.68
105.93

75.78
23.17
98.95

79.00
29.63
108.63

หมายเหตุ บริษัทมีนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานเป็นรายปี อย่างไรก็ดีในทางบัญชีจะมีการทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัส
เป็นรายเดือน
พนักงานของบริษัทไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใด ๆ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย ท�าให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักว่าบุคคลากรของบริษัทเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ บริษัทจึงมี
นโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์เพื่อให้พนักงานมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้
คณะกรรมการกองทุ น ส� า รองเลี้ ย งชี พ ของบริ ษั ท รั บ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น ส� าหรั บ ผู ้ ล งทุ น สถาบั น
(Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณ
อายุของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม
I Code และ/หรือ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค�านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทาง
การลงทุนที่น�าไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้
บริษัท/ บริษัทย่อย

บมจ. เน็ตเบย์
บจ. เคลาด์ ครีเอชั่น

มี/ไม่มี PVD

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD
ณ 31 ธันวาคม 2564

ร้อยละ

มี
มี

85
13

100
100

พand Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่น�าไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก
กองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษ
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การควบคุมภายใน
และรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกัน
สรุปรายการระหว่างกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้
ลักษณะรายการ
บริษัท /บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

1. บจก.
ครีเอชั่นกรุ๊ป

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน บริษัทฯ จ่าย
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ค่ า เช่ า ค่ า บริ การ
อาคารส�านักงาน
ให้แก่ บจก.
ครีเอชั่นกรุ๊ป

เจ้าหนี้การค้า
2. บจก.
ครีเอชั่นกรุ๊ป

มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน บริษัทฯ รับ
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ค่ า เช่ า ค่ า บริ การ
อาคารส�านักงาน
จาก บจก.
ครีเอชั่นกรุ๊ป

ลูกหนี้การค้า

ส�าหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2563

ส�าหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2564

ความจ�าเป็น
ความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

-

-

ส�าหรับระยะเวลา 1 ม.ค. ถึง 18
มี.ค. 2562 บริษัทฯ ใช้บริการเช่า
ส�านักงานจาก บจก. ครีเอชัน่ กรุป๊
โดยมีราคาและเงือ่ นไขการเช่าเป็น
ไปตามราคาส�าหรับการเช่าอาคาร
ส�านักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตาม
ปกติและมีความสมเหตุสมผล

-

-

0.08

0.08

-

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าส�านักงานแก่
บจก. ครีเอชัน่ กรุป๊ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
ส�าหรับการเช่าอาคารส�านักงานใน
บริเวณใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นธุรกรรมตามปกติและมีความ
สมเหตุสมผล
-

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่ส�าคัญ คือ ค่าเช่าและค่าบริการ
อาคารส�านักงานซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามที่จะกล่าวต่อไปแล้ว ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและเงื่อนไขการท�ารายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทได้ถูกก�าหนดไว้เพื่อให้รายการระหว่างกันกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดย
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของประกาศค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมาย
ก�าหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ
นั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้า
ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้
การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท�ารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมเหล่านี้ได้ หาก
ธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การท� า รายการที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น เงื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไปจะถู ก พิ จารณาและให้ ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน
อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท
จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
แนวโน้มและนโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
บริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการค่าเช่าและค่าบริการ
อาคารส�านักงานซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลก�ากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การ
มีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�านาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ซ่ึงจะน�าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความ
เห็นว่า บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จ�านวน 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้น
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2564 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วม
ประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียง
พอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และ
ความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด�าเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2564 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว
3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ปี 2564 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการด�าเนินงานแล้ว บริษัทได้
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ซึ่งได้ด�าเนินการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ก�าหนด
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ผลการสอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ด�าเนินการอยู่นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องส�าหรับ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)
ของ ธปท. รวมถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส�าหรับบริษัทมหาชนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนาให้
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสาระสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์
ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ ใช้งานเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็น
ผู้น�า หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เป็นการ
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรง
ตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะท�าการเปิดเผยเกณฑ์ กระบวนการ และคะแนนการประเมินโดยผลการประเมินควรถูกน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด
(มหาชน) ประจ�าปี 2565 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี
2565 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
6. การปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่ก�าหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการท�าหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหาร
ความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดทาง
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประเมินระบบควบคุมภายในจากภายนอก (outsource) ได้แก่บริษัท ส�านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น
ซินดิเคท จ�ากัด ให้ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่าผู้ประเมินระบบ
ควบคุมภายในไม่พบว่ามีกระบวนการไหนที่ขาดไปอย่างมาก หรือขาดกระบวนการควบคุมที่จะท�าให้เกิดความเสี่ยงสูง
ซึ่งผลการสอบทานการควบคุมภายในระบบงานที่ได้รับมอบหมายในปี 2564 ถือได้ว่ามีความเหมาะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ โดยข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันเวลากับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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งบการเงิน
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ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ส�ำหรับงบกำรเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับงบกำรเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับงบกำรเงินปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-62 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-63 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน/เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

100

39.23
272.06
65.30
11.02
387.61

6.02
42.03
10.09
1.70
59.89

9.56
1.47
8.93
1.38
198.09 30.61
31.18
4.82
4.47
0.69
6.36
0.98
1.02
0.16
259.61 40.11
647.22 100.00
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52.40
286.22
65.57
6.18
410.37

8.60
46.97
10.76
1.01
67.34

9.20
1.51
6.03
0.99
139.81 22.94
30.26
4.97
3.49
0.57
9.10
1.49
1.15
0.19
199.04 32.66
609.41 100.00

66.46
345.99
61.84
4.72
479.01

10.39
54.09
9.67
0.74
74.89

9.77
1.53
122.59 19.18
16.84
2.63
3.23
0.50
6.96
1.09
1.15
0.18
160.56 25.11
639.57 100.00
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-62 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-63 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

7.83
51.26
46.24
6.99
112.32

1.21
7.92
1.70
1.08
17.36

5.41
44.75
6.18
3.37
9.73
110.30

0.89
7.34
7.72
0.55
1.60
18.10

8.65
48.68
44.41
0.58
24.12
126.44

1.35
7.61
0.74
0.09
3.77
19.76

34.27

5.29

33.11

5.43

30.71

4.80

0.93
35.20
147.52

0.14
5.44
22.79

0.58
0.51
34.20
144.50

0.10
0.08
5.61
23.71

0.46
31.17
157.61

0.07
4.87
24.63

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31-ธ.ค.-62 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-63 ณ วันที่ 31-ธ.ค.-64
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฏหมาย
- บริษัท
- บริษัทย่อย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

200.00
200.00
115.34

30.90
17.82

200.00
200.00
115.34

32.82
18.93

200.00
200.00
115.34

31.27
18.03

(76.85) (11.87) (76.85) (12.61) (76.85) (12.01)

20.00
3.09
5.00
0.77
234.23 36.19
1.98
0.31
499.70 77.21
647.22 100.00

20.00
3.28
5.00
0.82
199.18 32.68
2.24
0.36
464.91 76.29
609.41 100.00
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20.00
3.13
5.00
0.78
216.15 33.80
2.32
0.37
481.96 75.37
639.57 100.00

101

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

งบก�าไรขาดทุน
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-62
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้
411.65
ต้นทุนในการให้บริการ
(80.78)
ก�ำไรขั้นต้น
330.87
รายได้อื่น
3.24
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน
341.44
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
(53.81)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(106.58)
ก�าไรสะสมจากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เคยรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.00
ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
181.05
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
(0.07)
รายได้ทางการเงิน
5.33
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
180.98
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
(1.90)
ก�ำไรส�ำหรับปี
179.08
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100.00
(19.62)
80.38
2.57
82.94
(13.07)
(25.89)

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท ร้อยละ

388.45
(82.21)
306.24
2.25
308.49
(50.95)
(101.85)

100.00
(21.16)
78.84
0.58
79.41
(13.12)
(26.22)

0.48
1.53
0.39
43.98 157.22
0.40
0.02
(2.90) 0.75
1.29
3.74
0.96
(0.32) 0.08
43.96 157.74 40.60
(0.46) (1.29) (0.33)
43.50 156.45 40.27

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-64
ล้านบาท ร้อยละ

400.46
(78.10)
322.36
2.54
324.90
(53.62)
(84.72)

100.00
(19.50)
80.50
0.64
80.66
(13.39)
(21.16)

0.57
0.14
187.13 46.73
(0.03) (0.01)
2.96
0.74
(0.13) (0.03)
189.94 47.43
(24.37) (6.09)
165.56 41.34
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งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ก�าไรจากการขายเงินลงทุน
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ส่วนลดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัดบัญชี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ก�าไรจากการขายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงำน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

180.98

157.74

189.94

(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

(2.96)
0.71
0.03
14.74
0.13
0.70
4.60

-

(3.82)

(1.09)

192.99

182.09

206.80

(5.40)
0.10
(1.92)
4.12
0.34

(5.25)
0.33
0.32
(0.13)

3.73
0.88
(0.02)
-

(4.52)
0.02
3.95
(3.96)
0.11
185.84

(2.14)
(6.51)
0.79
0.57
(0.42)
169.65

2.96
3.92
(2.62)
(0.54)
(0.05)
215.06
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะเงิยลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
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งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

0.18
(8.28)
177.73

0.09
(3.73)
166.01

0.04
(10.57)
204.53

97.48
0.78
6.21
(333.57)
220.52
(9.00)

555.95
(512.11)
0.35
0.16
(0.21)
5.73
-

357.77
(397.65)
(0.57)
1.84
(0.16)
3.02
-

(2.97)
(4.08)
(24.63)

(2.33)
(0.08)
47.46

5.41
(0.21)
(0.01)
(30.58)

(151.12)
(151.12)
1.98
37.25
39.23

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

(3.51)
(156.38)
(159.89)
14.06
52.40
66.46
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ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย

ก�าไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
การโอนเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
เงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
เงินได้
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
การโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-62
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-63
ล้านบาท

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-64
ล้านบาท

2.81

-

-

(2.93)
39.23

5.20
-

5.60
-

-

58.17
-

20.86
0.08

-

(0.12)

(1.20)

-

0.38
1.80
2.81

1.29
-
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�าระหนี้
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
อัตราก�าไรขั้นต้น
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
อัตราก�าไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (3)

หน่วย

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-62

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-63

งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด
31-ธ.ค.-64

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

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

3.79
1.01
1.73
6.76
53.28
28.56
12.61

%
%
%
%
%
%

80.38
43.98
2.50
98.16
42.41
36.86

78.84
41.44
1.90
103.14
39.51
32.44

80.05
46.59
0.63
109.63
41.08
34.97

%
%
เท่า

28.47
551.46
0.67

24.90
560.17
0.63

26.51
765.49
0.65

เท่า
เท่า

0.30
N/A

0.31
N/A

0.33
N/A

หมายเหตุ
(1) ค�านวณโดยใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด
(2) ค�านวณโดยใช้ก�าไรสุทธิและสินทรัพย์เฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด
(3) เนือ
่ งจากบริษทั ฯไม่มคี า่ ใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ท�าให้
ไม่สามารถค�านวณอัตราส่วนส�าหรับช่วงเวลาดังกล่าวได้
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งบการเงิิน

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการปี 2564

100%

14%

-6%

3%

411.7

388.5

400.5

2562

2563

2564
รายได้จากการให้บริการ
การเติบโตของรายได้

รายได้ Digital Business Services
รายได้ Digital Transformation Services Projects)

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท)
600
500
400
300
200
100
0

80%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) (ล้านบาท)
81%

79%

500
400

45%

300
200
330.9

306.2

322.4

2562

2563

2564

100
0

191.2

2562

173.7

42%

400

40%

2564

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
41%

1,000
800

300

600

200

400

0

204.8

2563

EBIDA
EBIDA Margin

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

100

50%

44%

ก�าไรขั้นต้น
อัตราก�าไรขั้นต้น

500

เอกสารแนบ

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
800
700
600
500
400
300
200
100

0%

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

179.1

156.4

165.6

2562

2563

2564
ก�าไรสุทธิ
อัตราก�าไรสุทธิ

200
0

647.2

609.4

639.6

259.6

199.0

160.6

387.6

410.4

479.0

2562

2563

2564
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)
700
600
500
400
300
200
100
0

647.2

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

639.6

609.4

4.0
3.0
2.0

499.7

482.0

147.5

464.9
144.5

2562

2563

2564

1.0

157.5

0

3.45

3.72

3.79

2562

2563

2564

หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
40

4.0

30

3.0
2.0

20

1.0

10

0

0.30

0.31

0.33

2562

2563

2564

28.5 36.9

0

2562

24.9 32.4

2563

26.5 35.0

2564

ROA
ROE
ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.0

1.5

0.8

1.0

0.6
0.4
0.2
0.0
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0.5
0.90

0.78

0.83

2562

2563

2564
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รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้น
ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
กำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ เนื่องจากรายได้จากการให้บริการ
ที่กลุ่มบริษัทรับรู้ในแต่ละงวดมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ส�าหรับ
ปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมในงบการเงินของกลุม่ บริษทั
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม
ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� า คั ญ ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
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ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลั ก ฐาน การตั้ ง ใจละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล การแสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงตามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ การแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือ
ไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอด
จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

บริษัทงบแสดงฐานะการเงิ
เน็ตเบย์ จ�ากัดน(มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อ�ืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

6
7, 8

9

10
11
12
13
14, 17
15
23

2564

2563

66,463,459
61,841,420
2,639,293
345,997,469
2,070,178
479,011,819

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

36,981,001
61,446,535
1,312,823
262,435,597
1,150,985
363,326,941

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

9,770,298
122,597,284
16,846,680
3,235,956
6,962,716
1,151,150
160,564,084
639,575,903

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

3,538,110
92,811,281
63,019,786
15,637,069
2,539,625
6,420,399
864,201
184,830,471
548,157,412

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

บริษงบแสดงฐานะการเงิ
ัท เน็ตเบย์ จ�ากัดน (มหาชน)
และบริษัทย่อย
(ต่ อ)
ณ วัณนทีวัน่ 31
ธั
น
วาคม
2564
ที� 31 ธันวาคม 2564
2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

16

8,646,435
48,674,018
44,412,825

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

3,722,585
44,918,698
1,166,000

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

17
18

582,355
24,123,141
126,438,774

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

415,218
19,493,162
69,715,663

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

17
19

30,715,559
457,114
31,172,673
157,611,447

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

27,243,164
26,000
27,269,164
96,984,827

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

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
216,150,296
2,324,175
481,964,456
639,575,903
-

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

20,000,000
168,115,559
1,715,526
451,172,585
548,157,412
-

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

งบการเงินรวม
หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อ�ืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นหมุนเวียน
หนีส� ิ นไม่หมุนเวียน
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
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นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

เอกสารแนบ

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริบริษษัทัท เน็
ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�างบกํ
หรัาบไรขาดทุ
ปีสิ้นนสุเบ็ดดวัเสร็นทีจ ่ 31 ธันวาคม 2564
สํ าหรั บปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรขาดทุน
รายได้
ต้นทุนในการให้บริ การ
กําไรขั�นต้ น
เงินปั นผลรับ
รายได้ค่าบริ การด้านการบริ หารจัดการ
รายได้อ�นื
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 าหรั บปี

หมายเหตุ
7, 21, 24
7

7

7

13

23

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
9, 11, 23
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
400,463,585
(78,100,009)
322,363,576
2,545,290
324,908,866
(53,622,675)
(84,720,482)

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

298,555,530
(47,184,145)
251,371,385
19,999,920
16,800,000
2,088,951
290,260,256
(40,404,362)
(76,341,856)

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)

572,304
187,138,013
(30,942)
2,964,436
(133,441)
189,938,066
(24,372,164)
165,565,902

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

427,501
173,941,539
2,216,612
(93,185)
176,064,966
(17,154,328)
158,910,638

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

(1,202,377)

(124,425)

(898,784)

(192,840)

(1,202,377)

(124,425)

(898,784)

(192,840)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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เอกสารแนบ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
จํากัจ�ด า(มหาชน)
และบริษัทและบริ
ย่ อย ษัทย่อย
บริบริษษัทัท เน็เน็ตตเบย์เบย์
กัด (มหาชน)
งบกํ
า
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
(ต่
อ
)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สํ าหรั บปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่ อ)
รายการที�จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
19, 23
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
9, 11, 23
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
9, 11, 23
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไรส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

5,597,428

5,204,466

4,612,254

4,105,723

2,186,652

(1,860,298)

1,595,286

(1,599,693)

1,292,924

384,001

1,002,752

224,841

9,077,004
7,874,627

3,728,169
3,603,744

7,210,292
6,311,508

2,730,871
2,538,031

173,440,529

160,051,665

165,222,146

158,920,058

0.83

0.78

0.79

0.78

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

25

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ น้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

115,341,500
115,341,500
-

(76,851,515)
(76,851,515)
-

ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก
การรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
(76,851,515)
(76,851,515)
20,000,000
20,000,000
-

5,000,000
5,000,000
-

จัดสรรแล้ว
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
20,000,000
5,000,000
20,000,000
5,000,000
199,180,158
165,565,902
7,784,080
173,349,982
(156,379,844)
216,150,296
-

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

2,233,628
90,547
90,547
2,324,175
-

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

2,233,628
90,547
90,547
2,324,175

464,903,771
165,565,902
7,874,627
173,440,529
(156,379,844)
481,964,456
-

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

งบการเงิิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

200,000,000
200,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
115,341,500
115,341,500

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า)
ทุนจากการวัดมูลค่า
รวมองค์ประกอบอื�น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,974,052
1,974,052
259,576
259,576
259,576
259,576
2,233,628
2,233,628

(หน่วย: บาท)

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

28

28

หมายเหตุ

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

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

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

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

จํากัดจ�(มหาชน)
และบริษัทย่อและบริ
ย
บริบริษษัทัท เน็เน็ตเบย์
ตเบย์
ากัด (มหาชน)
ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
ย
�
นแปลงส่
ว
นของผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

CONTENTS

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล
เอกสารแนบ

117

118

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

115,341,500
115,341,500
-

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

20,000,000
20,000,000
-

159,377,225
158,910,638
6,207,540
165,118,178
(156,379,844)
168,115,559
-

1,611,558
103,968
103,968
1,715,526
-

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

1,611,558
103,968
103,968
1,715,526

442,330,283
158,910,638
6,311,508
165,222,146
(156,379,844)
451,172,585
-

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

งบการเงิิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

200,000,000
200,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
115,341,500
115,341,500

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

28

28

ทุนเรื อนหุ้นที�ออก
และชําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

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

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนเกิน (ตํ�ากว่า)
กําไรสะสม
ทุนจากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบอื�น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร สิ นทรัพย์ทางการเงิน ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
20,000,000
195,334,553
1,579,557
1,579,557
156,382,027
2,506,030
32,001
32,001
158,888,057
32,001
32,001
(194,845,385)
20,000,000
159,377,225
1,611,558
1,611,558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

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

หมายเหตุ

บริงบแสดงการเปลี
ษัท เน็ตเบย์�ยนแปลงส่
จ�ากัดว(มหาชน)
และบริษัทย่อย
นของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส�สําาหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

CONTENTS

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล
เอกสารแนบ

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

งบกระแสเงินสด

บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษงบกระแสเงิ
ัท เน็ตเบย์
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นสด
ส�าหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตัดจําหน่ ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที�จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรจากการขายตราสารหนี�ท�ีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่ วนลดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี� ตดั บัญชี
รายได้เงินปั นผล
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี�ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์ และหนี�สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี�ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

189,938,066

157,737,641

176,064,966

152,406,597

14,736,511
4,602,731
695,561
30,942

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

12,959,642
4,028,876
695,561
-

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

(1,087,495)
(3,705)
714,968
(2,964,436)
133,441

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

(749,337)
(60,208)
540,909
(19,999,920)
(2,216,612)
93,185

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

206,796,584

182,089,437

171,357,062

154,321,406

3,730,976
878,962
(17,154)
-

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

382,527
(106,300)
35,485
-

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

2,960,119
3,921,174
(2,622,962)
(540,586)
(51,827)
215,055,286
42,702
(10,568,329)
204,529,659

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

1,264,125
5,706,254
(10,700)
(581,209)
178,047,244
20,671
(4,297,530)
173,770,385

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

119

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษงบกระแสเงิ
ัท เน็ตเบย์
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นสด (ต่ อ)
ส�าหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกันลดลง (เพิ�มขึ�น)
เงินสดจ่ายซื�อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เจ้าหนี�จากการซื�อสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ�มขึ�น
ลูกหนี�จากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ�มขึ�น
เงินสดรับจากดอกเบี�ย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดเพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนสถานะเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ�มขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(570,670)
(397,655,936)
357,769,991
1,838,364
(164,935)
3,023,268
-

356,388
(512,111,849)
555,950,013
157,074
(213,312)
5,731,446
-

(555,274)
(312,297,300)
277,564,467
1,700,000
(123,701)
2,282,720
19,999,920

405,548
(402,731,948)
445,803,116
117,214
(161,895)
4,450,676
16,109,936

5,409,336
(215,694)
(15,000)
(30,581,276)

(2,329,694)
(82,308)
47,457,758

(4,019,987)
(177,629)
(15,626,784)

(750,233)
(82,308)
63,160,106

(3,505,704)
(156,379,844)
(159,885,548)
14,062,835
52,400,624
66,463,459
-

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

(2,495,640)
(156,379,844)
(158,875,484)
(731,883)
37,712,884
36,981,001
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)

เอกสารแนบ

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษงบกระแสเงิ
ัท เน็ตเบย์นสดจ�า(ต่กัอด) (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ�มเติม
รายการที�มิใช่ เงินสดประกอบด้วย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี� ท�ีวดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�นเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ค่าซื�ออุปกรณ์ ส่วนที�บนั ทึกเป็ นหนี� สิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นระหว่างงวด
การโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(1,202,377)

(124,425)

(898,784)

(192,840)

1,292,924

384,001

1,002,752

224,841

20,857,075

58,169,964

14,943,094

44,537,582

5,597,428
81,019
-

5,204,466
1,800,579
2,811,393

4,612,254
81,019
-

4,105,723
2,811,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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บริษัท เน็ตเบย์ปจระกอบงบการเงิ
ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่นอรวม
ย
หมายเหตุ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
นทีธั่ น31วาคม
ธันวำคม
ส�าหรั
บปีสบิ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ 31
25642564

1.

ข้อมูลทั่วไป
บริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนา และประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การจัดทาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
รับส่ งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ท่ีเลขที่ 719/5, 8-9 ถนนพระรามที่ 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า
“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน่ จากัด
ให้บริ การระบบเคลาด์ คอมพิวติ้ง
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จากัด นวัตกรรมเทคโนโลยีบลอคเชน
สาหรับการค้าระหว่างประเทศ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
-

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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ค) บริ ษทั ฯนางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอานาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่า เที ย มกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่า ง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ย วกับวิธี ป ฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ หรื อ
ข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั

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

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

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย
รำยได้ค่ำบริกำร
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็จสิ้น
รายได้จากการให้บริ การพัฒนาระบบรับรู ้ เป็ นรายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงานบริ การซึ่ งกาหนดจาก
อัตราส่ วนของต้นทุ นค่ า บริ ก ารที่ ใ ห้จนถึ ง ปั จจุ บ ันเที ย บกับ ต้นทุนค่ า บริ ก ารทั้ง สิ้ นที่ ต้องให้บ ริ ก าร ซึ่ ง
ประเมินและรับรองโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโครงการของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อย โดยจะบันทึกค่าเผื่ อผลขาดทุน
สาหรับงานโครงการทั้งจานวนเมื่อทราบแน่ชดั ว่างานโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน
รายได้ค่ า บริ การบ ารุ ง รั ก ษาจะรั บ รู ้ เ ป็ นรายได้ใ นแต่ ล ะเดื อ นโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ร ะบุ
ในสัญญา
รายได้ที่ รับ รู ้ แล้วแต่ยงั ไม่ถึง กาหนดเรี ย กช าระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “ลู ก หนี้ อื่น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิ์ ที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อ
กิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
จานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ์ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่
ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
รำยได้ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนามูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลัง ที่จะนามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน หัก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
4.4 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบสัญญาณและสื่ อสาร

5 ปี
3 ปี และ 5 ปี

กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด โดยวิธีเส้นตรงตามตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 ปี และ 5 ปี

สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิอย่างอื่น

ไม่เกิน 10 ปี
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4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.7 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิ งมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิ ง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
อุปกรณ์

3 ปี
3 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์
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นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้ วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
ขึ้นอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิ ทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญา
เช่ า กลุ่ม บริ ษ ทั บันทึก ค่า เช่าผันแปรที่ ไม่ข้ ึนอยู่กับดัช นี หรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์ หรื อ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตาม
สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้ อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่ าที่ มี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า นับ ตั้ง แต่วนั ที่ สัญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล หรื อสัญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.8 เงินตรำต่ำงประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่
ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน

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

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

6

127

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทาการ
ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์
ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย
โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.10 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัท ฯและบริ ษัท ฯย่ อ ยและพนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.11 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัดประเภทสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น ณ วันที่รับ รู ้รายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจาหน่าย สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ ว ดั มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูล ค่าในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรื อขาดทุน โดยพิ จารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ท างการเงิน และ
เงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรื อการโอน
กลับรายการผลขาดทุ น นั้น จะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของก าไรหรื อขาดทุ นและคานวณด้วยวิธี ก ารเช่ นเดี ย วกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ
จะรับรู ้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู ้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนเข้าไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น
สินทรั พย์ ทางการเงินที่มีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้า เป็ นตราสารทุนที่ กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
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ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู ้
ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการ
ได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน อย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั้นในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ไม่มี
ข้อกาหนดให้ประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงิน
ลงทุนในตราสารทุนซึ่ ง กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัด
จาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุ น ตัด
จาหน่ายคานึ งถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัด
จาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ ันได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ ใ ห้เ ป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ากผู ใ้ ห้กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อ ก าหนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อ มี ก ารแก้ไ ข
ข้อกาหนดของหนี้ สินที่ มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที่จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชาระ และ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิ ดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู ้รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรั พย์ท างการเงิ นนั้นมี การผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชาระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริ ษทั อาจพิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้า นเครดิตอย่างมี นัยสาคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมู ล
ภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ การค้า
ดัง นั้น ทุก วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษ ทั จึ ง ไม่มีก ารติ ดตามการเปลี่ย นแปลงของความเสี่ ยง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้
การค้า โดยอ้า งอิ ง จากข้อ มูล ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยข้อ มูล การ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด จาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
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กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.14 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูล ค่า ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำ
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุ ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึ ง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มี
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่ เกิดขึ้นจริ งใน
อนาคต
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
66,463
52,401
66,463
52,401

เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
36,981
37,713
36,981
37,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.15 ต่อปี (2563: ร้อย
ละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี )
7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลและหรื อกิ จการที่ เกี่ย วข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ทางการค้าตามปกติที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯบริ ษทั ย่อย และบุคคล
และหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าบริ การด้านการบริ หารจัดการ
ค่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์
รายได้ค่าเช่าสานักงาน
เงินปันผลรับ

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

2564

2563

16,800
15,506
20,000

13,040
15,785
233
16,110

นโยบายการ
กาหนดราคา

ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ประกาศ

………………………………....………
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งบการเงินรวม
2564
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าวงจรสื่ อสาร
ค่าเช่าสานักงาน
รายได้ค่าเช่าสานักงาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

78

นโยบายการ
กาหนดราคา

2563

78

78
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ราคาตลาด
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

8,731

7,881

1,523

667

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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งบการเงินรวม
2564
2563
41,269
46,211
1,707
2,042
42,976
48,253

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
41,269
46,211
1,707
2,042
42,976
48,253

………………………………....………
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ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

5,553

4,703

-

-

3,178
8,731

3,178
7,881

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
………………………………....………
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

38,502

41,075

32,994

33,285

13,658
196
9,964
62,320

15,126
9,970
66,171

10,461
196
9,964
53,615

11,366
9,970
54,621

(4,980)

(4,980)

(4,980)

(4,980)

57,340

61,191

48,635

49,641

4,198
303
4,501
61,841

4,381
4,381
65,572

1,523
2,294
264
4,081
61,447

667
3,640
4,307
61,829

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

15

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

CONTENTS

9.

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรรัฐบาลที่อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
54,929
10,231
หุ้นกูภ้ าคเอกชนที่อยูใ่ นความ
27,027
53,096
ต้องการของตลาด
รวมตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
81,956
63,327
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนของ
22,233
20,603
บริ ษทั จดทะเบียน
รวมตราสารทุนที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
22,233
20,603
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
241,809
202,290
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
241,809
202,290
ขาดทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
345,998
286,220
อื่น

เอกสารแนบ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

41,445

21,791

19,566

26,619

61,011

48,410

16,701

15,419

16,701

15,419

184,724

150,342

184,724

150,342

262,436

214,172

ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตรา
สารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นการลงทุนเพื่อการบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกิน
และเพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อการแสวงหากาไร
10. เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน คือ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจาซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ได้นาไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค้ าประกันการออกหนังสื อค้ าประกันการให้บริ การแก่ลูกค้าตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 29
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
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(กรรมการ)
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11. สินทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

พันธบัตรรัฐบาลที่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
30,612
65,659
หุ้นกูภ้ าคเอกชนที่อยูใ่ น
91,478
73,647
ความต้องการของตลาด
รวมตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
122,090
139,306
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนของบริ ษทั ที่
507
507
ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
รวมตราสารทุนที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
507
507
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่
122,597
139,813
หมุนเวียนอืน่

23,696

49,009

68,608

54,833

92,304

103,842

507

507

507

507

92,811

104,349

ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตรา
สารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเป็ นการลงทุนเพื่อการบริ หารสภาพ
คล่องส่วนเกินและเพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อการแสวงหากาไร
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั เคลาด์ ครี เอชัน่ จากัด
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2564
2563
50,000
15,000

50,000
-

………………………………....………
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2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100
-

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2564
2563
50,000
13,020
63,020
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เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2564 ผูร้ ่ วมทุนได้ขายหุ้นของ บริ ษ ทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ ส จากัด ที่ ถื อโดยผูร้ ่ วมทุน
ทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ฯ จานวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 4.02 ล้านบาท ทาให้
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็ นร้อยละ 100 และมีอานาจควบคุมในบริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จากัด แต่เพียงผูเ้ ดียว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าเป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
มูล ค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ที่ ได้ม าและหนี้ สิ นที่รับ มาจากบริ ษ ทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ ส จากัด (ฟิ นเน็ ต)
ณ วันที่เปลี่ยนสถานการณ์ลงทุนมีรายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้การค้า
สินทรัพย์สุทธิของฟิ นเน็ต
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สิ นทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
รวม
หัก: มูลค่าทางบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยของเงินลงทุนในฟิ นเน็ต ณ วันที่ลงทุนเพิ่ม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

………………………………....………
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(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
9,429
24
743
(196)
10,000
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10,000
20
10,020
(6,000)
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(9,429)
(5,409)

………………………………....………
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13. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จากัด

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
บลอคเชน
สาหรับการค้า
ระหว่างประเทศ

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จากัด

นวัตกรรม
เทคโนโลยี
บลอคเชน
สาหรับการค้า
ระหว่างประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
-

60

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
-

2564

60

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

2563

-

9,000

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ราคาทุน
เงินลงทุน
2564
2563
2564
2563
-

9,000

-

6,031

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
2564
2563

-

-

9,000

13.2 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมและ
รับรู ้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

การร่ วมค้า
บริ ษทั ฟิ นเน็ต
เวนเจอร์ส จากัด

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี
2564
2563
2564
2563
(31)
(2,904)
-

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี
2564
2563
-

………………………………....………
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13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตำมส่ วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในกำรร่ วมค้ำ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จากัด
9,538
762
248
10,052
60%
6,031
6,031

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

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

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ฟิ นเน็ต เวนเจอร์ส จากัด
2564
2563
(52)
(4,839)
(52)
(4,839)
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14. อำคำรและอุปกรณ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 17)
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

15,883
964
16,847

14,819
818
15,637

24,043
6,217
30,260

22,220
5,171
27,391

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอาคารและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
อุปกรณ์สานักงานและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2564

10,794
2,305
(176)
12,923
280
(54)
13,149

………………………………....………
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งบการเงินรวม
อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
และสื่ อสาร
100,417
25
100,442
16
100,458
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(หน่วย: พันบาท)
อุปกรณ์สานักงานและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
สิ นทรัพย์ที่ตดั จาหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสาหรับ
สิ นทรัพย์ที่ตดั จาหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
และสื่ อสาร

รวม

8,734
1,119

71,297
8,348

80,031
9,467

(176)
9,677
1,252

79,645
7,204

(176)
89,322
8,456

(54)
10,875

86,849

(54)
97,724

3,246

20,797

24,043

2,274

13,609

15,883

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จานวน 8.6 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

9,467

2564 (จานวน 7.4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

8,456
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์สานักงานและ อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่ อสาร
รำคำทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

10,290
750
(165)
10,875
243
(55)
11,063

40,965
40,965
16
40,981
………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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รวม
51,255
750
(165)
51,840
259
(55)
52,044
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์สานักงานและ อุปกรณ์ระบบสัญญาณ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสื่ อสาร
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั
จาหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ที่ตดั
จาหน่ายระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

รวม

8,462
819

13,572
6,932

22,034
7,751

(165)
9,116
745

20,504
6,915

(165)
29,620
7,660

(55)
9,806

27,419

(55)
37,225

1,759

20,461

22,220

1,257

13,562

14,819

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จานวน 7.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

7,751

2564 (จานวน 7.1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

7,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์ซ่ ึ งหักค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน 73 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ล้านบาท)
(2563: 71 ล้านบาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: 14 ล้านบาท)

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
10,474
10,392
1,691
15
82
(2)
(8,942)
(6,988)
3,236
3,486

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,127
8,045
82
(2)
(5,585)
(4,641)
2,540
3,486

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
3,486
4,467
762
15
82
(1,027)
(1,063)
3,236
3,486

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,486
4,406
82
(946)
(1,002)
2,540
3,486

16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

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

งบการเงินรวม
2564
2563
2,599
2,872
6,047
2,537
8,646
5,409

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
242
179
3,481
2,198
3,723
2,377

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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17. สัญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 3 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(จากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
3,861

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
2,356

รวม
6,217

(3,225)
636

(2,028)
328

(5,253)
964
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(จากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
2,815

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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(2,325)
490

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
2,356

(2,028)
328

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

รวม
5,171

(4,353)
818
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ข) หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
586
4,092
(4)
(137)
582
3,955
(582)
(3,373)
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
418
2,914
(3)
(96)
415
2,818
(415)
(2,403)

582

-

415

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
3,955
7,559
133
317
(3,506)
(3,921)
582
3,955

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,818
5,758
93
251
(2,496)
(3,191)
415
2,818

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 31.1
ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสัญญำเช่ ำที่รับรู้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

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

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,253
4,353
133
93

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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18. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาษีขาย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2564
2563
1,797
905
15,066
1,974
4,478
4,702
2,193
1,868
554
157
35
127
24,123
9,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,303
478
12,030
3,905
4,000
1,809
1,719
415
117
31
30
19,493
6,344

19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ปลำยปี
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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งบการเงินรวม
2564
2563
33,110
34,266

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
28,980
29,488

4,132
471

4,923
427

3,627
401

4,259
365

(861)

(2,406)

(590)

(2,112)

(4,195)

112

(3,267)

199

(1,941)

(4,212)

(1,908)

(3,219)

30,716

33,110

27,243

28,980

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะไม่มี การจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 11.10 - 14.99 ปี (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 11.10 ปี ) (2563: 12.40 - 16.86 ปี เฉพาะบริ ษทั ฯ:
12.40 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

2564
1.73 - 2.39
5 หรื อ 10
0 - 18

2563
1.50 - 1.80
6 หรื อ 10
0 - 17

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
1.73
5 หรื อ 10
0 - 13

2563
1.50
6 หรื อ 10
0 - 12

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1%
(2.91)
3.45
(3.05)

ลดลง 1%
3.50
(2.93)
1.39

เพิ่มขึ้น 1%
(2.44)
2.89
(2.58)

ลดลง 1%
2.95
(2.45)
1.36
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

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

เพิ่มขึ้น 1%
(3.44)
4.05
(3.60)

ลดลง 1%
4.16
(3.43)
1.64

เพิ่มขึ้น 1%
(2.83)
3.33
(2.98)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

ลดลง 1%
3.42
(2.82)
1.59
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20. สำรองตำมกฎหมำย
บริษัทฯ
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกาไร
สุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สารองตามกฎหมายดังกล่าว
ไว้ครบถ้วนแล้ว
บริษัทย่อย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนผลกาไร ซึ่งบริ ษทั ทามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจานวนทุนของบริ ษทั ฯ สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงิ นปั นผลได้
บริ ษทั ย่อยได้จดั สารองตามกฎหมายดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว
21. รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

ประเภทของสินค้ำหรื อบริกำร
รายได้ ดิจิทลั บิสซิเนส เซอร์วิส
รายได้ ดิจิทลั ทรานฟอร์มเมชัน่
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
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2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

400,464
400,464

388,450
388,450

298,556
298,556

282,994
282,994

172,506
227,958
400,464

163,285
225,165
388,450

172,508
126,048
298,556

163,285
119,709
282,994
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22. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าจ่าย

147,468
14,736
8,519

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

143,150
15,650
9,456

128,366
12,959
1,637

122,450
13,118
1,756

23. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในกำไรขำดทุน
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นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

25,714

5,410

18,382

-

(1,342)

(4,120)

(1,228)

(3,975)

24,372

1,290

17,154

(3,975)
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จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

23

71

26

26

1,399
1,422

1,301
1,372

1,153
1,179

1,026
1,052

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนทางภาษีที่ใช้ระหว่างปี
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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157,738
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
176,065
152,407

20%
37,988

20%, 0%
31,548

20%
35,213

20%, 0%
30,481

(13,511)
792
(897)
(13,616)

(26,733)
1,325
(3,376)
580
(2,054)
(30,258)

(13,511)
276
(4,824)
(18,059)

(26,733)
191
(5,860)
(2,054)
(34,456)

24,372

1,290

17,154

(3,975)
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สัญญาเช่า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

(598)
996
422
6,143
6,963

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

(446)
996
422
5,448
6,420

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ (2563: 10 ล้านบาท)
24. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับกิจการประเภทซอฟต์แวร์ ตาม
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1423(7)/2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ
สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับซอฟต์แวร์ตามบัตรส่งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 2351(7)/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ สิ ทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
รายได้ของบริ ษทั ฯสาหรับปี จาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
รายได้จากการให้บริ การ

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

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม

2564

2563

2564

142,572

282,457

155,984

2563
537

รวม
2564

2563
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25. กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคานวณได้ดงั นี้

กาไรสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
165,566
156,448
158,911
156,382
200,000
0.83

200,000
0.78

200,000
0.79

200,000
0.78

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่วนงาน ดังนี้
•

•

ส่ ว นงานธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นส่ ว นงานที่ พ ัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการท าธุ รกรรม
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Business) และนาเสนอแก่ ผูใ้ ช้ใ นรู ปแบบการให้บริ 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 นงานที่ ใ ห้ บ ริ การธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาคเอกชน (B2B)

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็ นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้ กาไร และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้

ธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายการปรับปรุ ง
ให้บริ การธุรกรรม
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
ที่รายงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ภาษีเงินได้
กำไรของส่ วนงำน

283,048
52,308
2,216
(93)
(12,960)
(17,154)
158,911

117,417
748
(40)
(1,776)
(7,218)
26,654

400,465
52,308
2,964
(133)
(14,736)
(24,372)
185,565

(52,308)
(19,999)

400,465
2,964
(133)
(14,736)
(24,372)
165,566

สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงำน
การลดลงของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่
รวมเครื่ องมือทางการเงินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

548,157

164,692

712,849

(73,274)

639,575

(8,681)

(13,982)

(22,663)

2,969

(19,694)

ธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการปรับปรุ ง
ให้บริ การธุรกรรม
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
ที่รายงาน
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

รายได้จากการให้บริ การลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายหรื อรายได้ภาษีเงินได้
กำไรของส่ วนงำน

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 วนงำน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่ องมือ
ทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

523,264

147,661

670,925

(61,517)

609,408

(2,749)

980

(1,769)

(2,904)

(4,673)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
27. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญ ญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ทิสโก้ จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่ม
บริ ษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบกองทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจานวน 3.6 ล้านบาท
(2563: 3.5 ล้านบาท)
28. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับปี 2562

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

156,380

0.7819

194,845

0.9743

29. ภำระผูกพัน
กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการให้บริ การแก่ลูกค้าซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 4.6 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.6 ล้านบาท) (2563: 5.3 ล้าน
บาท เฉพาะบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้านบาท) ซึ่งค้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบัญชีเงินฝาก
ประจาของบริ ษทั ย่อย
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
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(กรรมการ)

รวม

-

242

-

242

22
-

205

-

22
205
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

-

202

-

202

21
-

203

-

21
203
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รวม

-

185

-

185

17
-

154

-

17
154
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้

เอกสารแนบ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

รวม

-
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-
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15
-
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-
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153

31. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
31.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการ
เงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน
โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษ ัทอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้
การค้าอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึ งถึงผลของความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั จะตัดจาหน่ายลูกหนี้ การค้าออกจาก
บัญชี หากลูกหนี้ น้ นั ค้างชาระเกินกว่าหนึ่ งปี และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีการดาเนิ นการตามกฎหมายกับลูกหนี้
รายดังกล่าว
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝาก
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมตั ิ แล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่อที่กาหนดให้กบั คู่สัญญาแต่ละราย
โดยวงเงิ น สิ นเชื่ อจะถูก สอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นประจาทุก ปี และอาจมี ก ารปรั บปรุ ง ใน
ระหว่างปี ขึ้นอยู่กบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั การกาหนดวงเงินดังกล่าวเป็ น
การช่วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชาระของ
คู่สัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ ไม่สูงมากนักเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่มี อนั ดับ
ความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู ง ซึ่ งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อด้านเครดิ ต
ระหว่างประเทศ
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ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และส าหรั บสิ นทรั พ ย์และหนี้ สินทางการเงินที่ มีอัตราดอกเบี้ย คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
4
27

-

28
242

35
62
77

67
62
346

6
-

-

4
109

14

10
123

37

-

383

188

608

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

9

9

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

49
24

49
24

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

รวม

-

-

-

82

82

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

0.05 - 0.15
1.21 - 3.52
0.13 - 0.25
0.66 - 5.05

หนี้สินทำงกำรเงิน

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

160

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

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

-

39

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

CONTENTS

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1
60

-

16
202

35
66
24

52
66
286

6
-

-

3
125

14

9
139

67

-

346

139

552

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

5

5

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

45
10

45
10

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

รวม

-

-

-

60

60

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

0.05 - 0.25
1.20 - 5.35
1.00
0.75 - 3.60

หนี้สินทำงกำรเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
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(กรรมการ)

-

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
3
19

-

15
185

19
61
58

37
61
262

-

-

4
82

11

4
93

22

-

286

149

457
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0.66 - 5.05
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

4

4

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

45
19

45
19

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

รวม

-

-

-

68

68
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
1
46

-

10
150

27
62
18

38
62
214

-

-

3
93

11

3
104

47

-

256

118

421

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

2

2

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

39
6

39
6

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

รวม

-

-

-

47

47

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

0.05 - 0.13
1.20 - 5.35
1.00
0.75 - 3.60

หนี้สินทำงกำรเงิน

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
รายละเอียดการครบกาหนดช าระของหนี้ สินทางการเงินของกลุ่ม บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

-

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
8,646
48,674
586
24,123
82,029

-

-

รวม
8,646
48,674
586
24,123
82,029

(หน่วย: พันบาท)
เมื่อทวงถาม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
3,723
44,919
418
19,493
68,553

-

-

รวม
3,723
44,919
418
19,493
68,553

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้ นหรื อมี อัตราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
32. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถื อหุ้นให้กับผูถ้ ื อหุ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.33:1 (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.21:1) (2563: 0.31:1
เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.18:1)
………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)

………………………………....………
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
(กรรมการ)
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33. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564 เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.7945 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 158.90 ล้านบาท โดยมี
กาหนดจ่ายเงินปันผลจานวนดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

………………………………....………
นายพิชิต วิวฒั น์รุจิราพงศ์
(กรรมการ)
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การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนีแ้ ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้ผู้ถือส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบ ถ้วนในสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว บริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้วซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ า� คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�าทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้
นางสาวจิ ต ติ ม า ค� า เวี ย งจั น ทร์ เป็ น ผู ้ ล งลายมื อ ชื่ อ ก� า กั บ เอกสารนี้ ไ ว้ ทุ ก หน้ า ด้ ว ย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ของ
นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์ ก�ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแล้วข้างต้น
ชื่อ
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ

ลำยมือชื่อ
-พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์-กอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์-

ชื่อผู้รับมอบอ�ำนำจ
นางสาวจิตติมา ค�าเวียงจันทร์

ต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท

ลำยมือชื่อ
-จิตติมา ค�าเวียงจันทร์-
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
อายุ 77 ปี
ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 27 มีนาคม 2550
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 15 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
• ระดับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
• ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จาก Imperial College of Science and Technology
มหาวิทยาลัย ลอนดอน สหราชอาณาจักร
• ได้รับ Associate of the City and Guilds Institute (ACGI)
of London จาก Imperial College of Science and
Technology
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
• ได้รับ Advanced Level General Certificate of Education
(GCE A-Level) และ Ordinary Level General Certificate
Education (ACE O-Level)
จากการศึกษาที่วิทยาลัยเมืองนอริช สหราชอาณาจักร
• อุดมศึกษา เตรียมแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)
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การฝึกอบรม
• พ.ศ. 2552 Director Certification Program,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จ�ากัด
• ที่ปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายข้าราชการประจ�า
• ที่ปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
อายุ 70 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 19 พฤศจิกายน 2547
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 17 ปี 5 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2526
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
• ประธานคณะอนุกรรม การสนับสนุน และติดตาม
โครงการผลงานซอฟต์แวร์ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาการและเทคนิคเพื่อรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
• ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการ Giga Impact Initiative
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)
• คณะอนุกรรมการ NSTDA Investors’ Day
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร
• คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ ประเทศส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• คณะท�างานด้านการพัฒนา ERP Platform
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: 101,999,990 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51)
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
อายุ 61 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกจากต�าแหน่งมีผล ก.ค. 2564)

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 12 มีนาคม 2557
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน, นโยบาย และการวางแผน)
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Advanced Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 7/2559
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 54/2549
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 54/2549
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Capital Market Academy
CMA 28
• หลักสูตรประกาศนียบัตร 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
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Governance Productive
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
รองประธานกรรมการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน
เอ็นเนอรยี 1-5 จ�ากัด
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด
(มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นายวิชิต ญาณอมร
อายุ 75 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 12 มีนาคม 2557
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Science (Computer Sciences) University Of
IOWA, USA
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุ่น 7/2558
• ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 20/2558
• ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT
Governance (ITG) รุ่น 3/2559
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 18, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จ�ากัด
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2544 - 2545
รองผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท แกรนด์ยูบี จ�ากัด
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
อายุ 72 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึง พ.ค. 2564)
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน)
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 12 มีนาคม 2557
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564
เป็นเวลา 7 ปี 1 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, USA
• Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA
การฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• 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 รุ่น 2/2006
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002
• Director Diploma Examination (Follow Member)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
• พ.ศ. 2552 Capital Market Academy (CMA8) 2009
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตี้
จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
ไม่มี
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2532 - 2552
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นางสุวิภา วรรณสาธพ
อายุ 60 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ พ.ค. 2564)
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 27 เมษายน 2564
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 1 ปี)
ประวัติการศึกษา
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MBA (Marketing),
State University of New York at Buffalo, USA
• MA. (International Trade),
State University of New York at Buffalo, USA
การฝึกอบรม
• Director Certificate Program รุ่นที่ 147
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
• หลักสูตรผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(STI Leadership) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการ สวทช.
• หลักสูตร Executive Creative Economy Training Program
(EXCET) รุ่นที่ 4
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
- ไม่มี ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ด้านอุทยาน วิทยาศาสตร์
รองผู้อ�านวยการศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี และผู้อ�านวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
• 2559-2561
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และรองผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการ
เทคโนโลยี ด้านสร้างพันธมิตรและเครือข่าย
• 2553-2559
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ด้านพัฒนาธุรกิจและรองผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

ประวัติ
คณะกรรมการบริษัท

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
อายุ 54 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
• 11 พฤษภาคม 2560
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Advanced Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม
• Successful Formulation & Execution of Strategy Course
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส�าหรับ
Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP)
รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด
• พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-

CONTENTS

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

ประวัติ
เลขานุการบริษัท

นางสาวจิตติมา คำาเวียงจันทร์
อายุ 36 ปี
ต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
• 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
การฝึกอบรม
• Advanced for Corporate Secretary 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
• เม.ย. 2559 - ธ.ค. 2561 เลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
(มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง - ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
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การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

งบการเงิิน

การรัับรองความถููกต้้องของข่้้�อมููล

เอกสารแนบ

ประวัติ
ผู้บริหาร

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
อายุ 70 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
• 19 พฤศจิกายน 2547
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 17 ปี 5 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การฝึกอบรม
• Director Accreditation Program (2556)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2554
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
• ตั้งแต่ พ.ศ. 2526
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
• ประธานคณะอนุกรรม การสนับสนุน และติดตาม
โครงการผลงานซอฟต์แวร์ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาการและเทคนิคเพื่อรองรับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
• ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการ Giga Impact Initiative
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)
• คณะอนุกรรมการ NSTDA Investors’ Day
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร
• คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของ ประเทศส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
• คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• คณะท�างานด้านการพัฒนา ERP Platform
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: 101,999,990 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51)
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

ประวัติ
ผู้บริหาร

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
อายุ 54 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ :
• 11 พฤษภาคม 2560
(ด�ารงต�าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565
เป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน)
ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Advanced Master of Management, NIDA)
การฝึกอบรม
• Successful Formulation & Execution of Strategy Course
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส�าหรับ
Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP)
รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จ�ากัด
ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด
• พ.ศ. 2547 - 2551 Enterprise Sales Director
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง: -ไม่มี• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

ประวัติ
ผู้บริหาร

นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
อายุ 50 ปี
ต�าแหน่ง ผูอ้ �านวยการฝ่ายขายและการตลาด
(ลาออก เมษายน พ.ศ. 2564)

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Information Management and Systems,
Monash University, Australia
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2562 หลักสูตร Essentials For High Impact Leaders
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2557- เม.ย. 2564 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด
(มหาชน)
• พ.ศ. 2552-2556
Senior Retail Store Solution
Manager (Brand Manager)
IndoChina/Storage &
Technology Group
บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง - ไม่มี • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ

ประวัติ
ผู้บริหาร

นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
อายุ 46 ปี
ต�าแหน่ง ผูอ้ �านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2564
• พ.ศ. 2563

• พ.ศ. 2562

• พ.ศ. 2561

• พ.ศ. 2560

CFO Refresher รุ่นที่2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยCFO Refresher รุ่นที่1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Boardroom Success through
Financing & Investment (BFI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
CFO in Practice certification program
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
Corporate Governance for Executives
(CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย Refreshment of the role
and expectation of a CFO
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
CFO focus on financial reporting
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
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
• พ.ศ. 2558

Chief financial Officer Certification
Program สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
Strategic CFO in Capital Markets
Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Successful Formulation & Execution
of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
จ�ากัด
• พ.ศ. 2539 - 2554 ผู้จัดการ
บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง - ไม่มี • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -
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ประวัติ
ผู้บริหาร

นางสาวอรฤดา คำาเลิศลักษณ์
อายุ 34 ปี
ต�าแหน่ง ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม :
• พ.ศ. 2564

• พ.ศ. 2563
• พ.ศ. 2562

• พ.ศ. 2561
• พ.ศ. 2560
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สัมมนาเรื่อง “Digital Assets from
the Accounting and Tax
Perspectives”,
บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
อบรมพัฒนาความรู้ทางบัญชี
และการเงินในเรื่อง งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด
และหลักสูตรด้านการเงิน
TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่,
TFRS 9 (ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน)
เจาะกฎหมาย Transfer
Pricing, สัมมนา “เจาะประเด็น
สัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)”,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท�าความเข้าใจ ร่าง TFRS 9,
TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16
และ TFRIC19
The Digital Accountant,
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่
ตาม TFRS 15 ส�าหรับธุรกิจทั่วไป,
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564

- พ.ศ. 2559

• พ.ศ. 2558

TFRS Workshop อบรมมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS)
ฉบับปรับปรุง, สภาวิชาชีพ
ในพรบรมราชูปถัมภ์
IFRS update (In-house training),
บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
IFRS ที่จัดท�าขึ้นส�าหรับประเทศไทย,
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเด็นปัญหาจากการน�า Pack 5
มาใช้ในทางปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :
- ไม่มี ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี
• พ.ศ. 2554 - เม.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง - ไม่มี • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
บริษัทย่อย
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไพรัช ธัชยพงษ์
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นางสุวิภา วรรณสาธพ
นายวิชิต ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า
นางสาวอรฤดา ค�าเลิศลักษณ์

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ
C = กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ

A
BD
BC
BC
BC
BD
D
D

บจก. เคลาด์
ครีเอชั่น

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก.
บจก. ฟินเน็ต บมจ.อินเทอร์เน็ต ครีเอชั
่นกรุ๊ป
เวนเจอร์ส
ประเทศไทย

A
BD

B

B

B
B

B

B = กรรมการ
D = ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท ส�านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ�ากัด
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในเฉพาะด้าน Non-IT และใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource)
ได้แก่ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จ�ากัด ในการปฎิบัติงานตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในด้าน IT โดยมี
ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในส�าหรับแต่ละบริษัท ดังนี้
1. นายมานิตย์ องค์พิสุทธิ์
อายุ 42 ปี

ต�าแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัท ส�านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ�ากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
- ไม่มี ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปี
2547 - ปัจจุบัน
• หุ้นส่วนส�านักงาน - งานตรวจสอบภายใน บริษัท ส�านักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย บริษัท บลูเฮาส์ ซีพีเอ จ�ากัด และบริษัท แอดแวนซ์ อินทิกริตี้ จ�ากัด
2546 - 2547
• ปรึกษาระดับอาวุโส บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด
2543 - 2546
• ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีระดับอาวุโส บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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2. นาย กษิภัท ธนิตธนาคุณ
อายุ 45 ปี

ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จ�ากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประกาศนียบัตร
• ก�าลังศึกษาปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 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�างานอย่างน้อย 5 ปี
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จากัด
• ที่ปรึกษา ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กรรมการและประชาสัมพันธ์ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TISA (Thailand Information Security
Association)
• กรรมการและประธานด้านสถาบันการศึกษา (Academic Liaison) สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้น
กรุงเทพฯ (Information Systems Audit and Control Association - Bangkok Chapter) หรือ ISACA - Bangkok Chapter
• คณะทางานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
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เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จ�านวน 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้น
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2564 บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)
รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วม
ประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียง
พอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และ
ความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ด�าเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2564 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว
3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ปี 2564 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดให้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในในส่วนของการด�าเนินงานแล้ว บริษัทได้
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ซึ่งได้ด�าเนินการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ก�าหนด
ผลการสอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่าการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ด�าเนินการอยู่นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องส�าหรับ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank)
ของ ธปท. รวมถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส�าหรับบริษัทมหาชนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนาให้
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสาระสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์
ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ ใช้งานเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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4. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้ การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม
มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
มีการด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่ง
เป็นผู้น�า หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดี ในระยะยาว
เป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะท�าการเปิดเผยเกณฑ์ กระบวนการ และคะแนนการประเมินโดยผลการประเมินควรถูกน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เน็ตเบย์
จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2564 และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
6. การปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้
จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
การท�าหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดทางธุรกิจอย่าง
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