บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วั น ที่ 24 เมษายน 2557 โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – นามสกุล
นายไพรัช ธัชยพงษ์1
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจิราพงศ์
นายสหัส ตรีทิพยบุตร1
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดารงค์1
นายพิชยั อัศวนภากาศ
นายอัครเดช โรจน์เมธา
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
นายวิชติ ญาณอมร
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1กรรมการแต่งตั้งโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวพรปรียา นาถะศิลปเกษม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 1

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายพิชัย อัศวนภากาศ นายอัครเดช โรจน์เมธา นายวัลล์ชัย เวชชีวะดารงค์ สองในสี่คนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายไพรัช ธัชยพงษ์
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
3. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์
4. นายพิชติ วิวัฒน์รุจิราพงศ์
5. นายพิชัย อัศวนภากาศ
6. นายอัครเดช โรจน์เมธา
7. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1
8. นายวิชิต ญาณอมร1
9. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั 1
หมายเหตุ 1เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

2.2

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2556
6/6
4/6
6/6
6/6
6/6
5/6
0/6
0/6
0/6

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
2.นายวิชิต ญาณอมร
3.นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางปัทมา วงษ์ถ้วยทองเป็นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวขวัญหญิง วงษ์เกษมจิตต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายพิชิต
วิวัฒน์รุจริ าพงศ์
2. นายพิชัย
อัศวนภากาศ
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 2

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2.4

เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว
พรปรียา นาถะศิลปเกษม เป็นเลขานุการบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุ มผู้ ถือ หุ้น บั นทึ กรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริษั ทฯ และการประชุม ผู้ถื อหุ้ น และดู แ ล
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.5

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
3. นายวิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล
4. นางสาววราภรณ์ วณิชชาโชคชัย
5. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด
รักษาการผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการใน
รูปแบบของเบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นใด ในปี 2557 เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000
บาท และให้ใช้อั ตราดัง กล่าวตั้ง แต่วันที่ไ ด้รับอนุ มัติจากที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้นไป จนกว่ าที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นจะมีม ติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดย
ส่วนที่ 2.3.2 หน้า 3

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 22,500 บาท
กรรมการ
ครั้งละ 15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีที่เข้าร่วมประชุม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 22,500 บาท
กรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 15,000 บาท
(2) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจาปี)
ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัสประจาปี โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พจิ ารณากาหนดจานวน
เงินที่เหมาะสม และพิจารณาแบ่งจ่ายแก่คณะกรรมการ โดยจานวนเงินโบนัสเมื่อรวมกับจานวนเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการทั้งสิ้นทั้งปีตามข้อ (1) แล้วจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับสาหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
หน่วย: บาท
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายไพรัช ธัชยพงษ์
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์1
นายพิชติ วิวัฒน์รุจิราพงศ์
นายพิชัย อัศวนภากาศ
นายอัครเดช โรจน์เมธา
นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1
นายวิชติ ญาณอมร1
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย1

ค่าตอบแทน
325,000
184,160
184,160
184,160
184,160
184,160
-

ปี 2556
เบี้ยประชุม
90,000
60,000
90,000
90,000
90,000
75,000
-

รวม
415,000
244,160
274,160
274,160
274,160
259,160
-

หมายเหตุ 1เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มี2.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ) และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสามารถสรุปได้ดังนี้
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

จานวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

งวดปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
41
14.60

หมายเหตุ 1ในปี 2557 นายวิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล นางสาววราภรณ์ วณิชชาโชคชัย และนายอาทิตย์ ผาสุขยืด ได้เข้าดารงตาแหน่งผู้บริหาร และ
มีการปรับโครงสร้างการจัดการส่งผลให้นายพิชัย อัศวนภากาศ ย้ายไปดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนางสาวภิญญลักษณ์ พรอริยโชคศิริ
ย้ายไปผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด ของบริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จากัด

2.7

บุคลากร

2.7.1 จานวนบุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 84 คน ซึ่งแบ่งเป็นสาย
งานได้ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)
1 ม.ค. 57
7
7
15
4
22
27
2
84

สายงานหลัก
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายบริหารงานโครงการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรระบบ
ฝ่ายกฎหมาย
รวม

2.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
โบนัสพนักงาน และคอมมิชชั่น
รวม

ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
29.72
5.44
35.16

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน
2.7.3 ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มี-
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทต
โนโลยี
2.7.5 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
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