บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

2. โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที #$ มีนาคม &''( โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย # ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ดังนี5

หมายเหตุ : ($) เนืองจากในปจั จุบนั ตําแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในทีเป็ นพนักงานประจําของบริษทั ว่างลง บริษทั ฯจึงใช้บริการหน่ วยงานภายนอก
(Outsource) ในการปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน

2.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที #$ มีนาคม &''( คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน ( ท่าน ดังนี5

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

ชือ – นามสกุล
นายไพรัช ธัชยพงษ์$
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร$
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์1
นายพิชยั อัศวนภากาศ
นายอัครเดช โรจน์เมธา
นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที 2.3.2 หน้า 1

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

8. นายวิชติ ญาณอมร
(. นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ (1) กรรมการแต่งตัง5 โดย บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวพรปรียา นาถะศิลปเกษม เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ นายพิชยั อัศวนภากาศ นายอัครเดช โรจน์เมธา นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ สองในสีคน
นี5 ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในงวดปี บญ
ั ชีสน5ิ สุดวันที #$ ธันวาคม &''O และ ในงวด # เดือน
แรกของปี &''( เป็ นดังนี5
จํานวนครังที
/ เข้าประชุม/จํานวนการประชุมทัง/ หมด
ปี 2334
5 เดือนแรกของปี 2336
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2
5/5
2/2

ชือ - นามสกุล
$.
&.
#.
P.
'.
Q.
R.
O.
(.

นายไพรัช ธัชยพงษ์
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
นายพิชยั อัศวนภากาศ
นายอัครเดช โรจน์เมธา
นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง1
นายวิชติ ญาณอมร1
นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั 1

หมายเหตุ (1) เข้าดํารงตําแหน่ งเมือวันที $& มีนาคม &''R

2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที #$ มีนาคม &''( คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน # ท่าน ดังนี5
ชือ - นามสกุล

$.นางปทั มา
&.นายวิชติ
#.นายสุวทิ ย์

วงษ์ถว้ ยทอง
ญาณอมร
อรุณานนท์ชยั

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน และมีนางสาวขวัญหญิง วงษ์เกษมจิตต์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที 2.3.2 หน้า 2

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนครัง/ ที เข้าประชุม/จํานวนการประชุมทัง/ หมด
ปี 2558
5 เดือนแรกของปี 2336

ชือ - นามสกุล

$. นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง
&. นายวิชติ ญาณอมร
#. นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั
2.5

6/6
5/6
6/6

2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง5 ที #/&''O เมือวันที $P พฤษภาคม &''O ทีประชุม ได้มีม ติแต่ งตัง5
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และ ณ วันที #$ มีน าคม &''( คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจํานวน # ท่าน ดังนี5
ชือ - นามสกุล

1. นายสุวทิ ย์
อรุณานนท์ชยั
2. นายวิชติ
ญาณอมร
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทัง5 นี5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง5 ที 4/2558 เมือวันที 10 สิงหาคม 2558 ทีประชุมได้กําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีมติอนุมตั กิ ฏบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษทั
ชือ - นามสกุล

1. นายสุวทิ ย์
อรุณานนท์ชยั
2. นายวิชติ
ญาณอมร
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
2.9

จํานวนครัง/ ที เข้าประชุม/จํานวนการประชุมทัง/ หมด
ปี 2558
5 เดือนแรกของปี 2336

1/1
1/1
1/1

2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที #$ มีนาคม &''(คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี5
ชือ - นามสกุล

$. นายพิชติ
วิวฒ
ั น์รจุ ริ าพงศ์
&. นายพิชยั
อัศวนภากาศ
#. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ส่วนที 2.3.2 หน้า 3

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

2.3

เลขานุการบริษทั ฯ

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง5 ที $/&''R ซึงประชุมเมือวันที &P เมษายน &''R ได้มมี ติแต่งตัง5 นางสาว
พรปรียา นาถะศิลปเกษม เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ
1. ดูแลและให้คํา แนะนํ าแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่ างๆ ทีคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบตั ิหน้าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุ มผู้ถือ หุ้น บันทึกรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุม ผู้ถือหุ้น และดูแ ล
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีประชุมดังกล่าว
3. จัดทําและเก็บเอกสารดังต่อไปนี5
− ทะเบียนกรรมการ
− หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
− หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
5. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2.:

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที #$ มีนาคม &''( ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจํานวน Q ท่าน ดังนี5
ชือ - นามสกุล

$. นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
&. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์
#. นางสุธาริน วงศ์สอ่ งจ้า ($)
P. นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย
'. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด
Q. นางสาวอรฤดา คําเลิศลักษณ์ (&)

ตําแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขายและการตลาด
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ($) นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า ดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชีและการเงินเมือวันที ' มกราคม &''O
(2) นางสาวอรฤดา คําเลิศลักษณ์ ดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงินเมือวันที &R เมษายน &''O

2.; ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2.;.< ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี &''( ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการใน
รูปแบบของเบีย5 ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอืนใด ในปี &''( เป็ นวงเงินทัง5 สิน5 ไม่เกิน #,]]],]]]
ส่วนที 2.3.2 หน้า 4

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

บาท และให้ใ ช้อ ัตราดัง กล่าวตัง5 แต่ วนั ทีได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้นไป จนกว่ าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีม ติ
เปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน โดย
($) ค่าเบีย5 ประชุมกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั (กรณี ทีเข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการ
&&,']] บาท / ครัง5
กรรมการ
$',]]] บาท / ครัง5
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรณี ทีเข้าร่วมประชุม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
&&,']] บาท / ครัง5
กรรมการตรวจสอบ
$',]]] บาท / ครัง5
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (กรณี ทีเข้าร่วมประชุม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
&&,']] บาท / ครัง5
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
$',]]] บาท / ครัง5
(&) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจํารายเดือน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

เงิ นเดือน
#],]]] บาท / เดือน
&],]]] บาท / เดือน

โดยวงเงินค่าเบีย5 ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจํารายเดือนจะต้องไม่เกิน #,]]],]]] บาท
(#) เงินบําเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้รบั เงินบําเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ ' ของเงินปนั ผลทีมีการจ่ายแก่ผถู้ อื หุน้
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น
รายละเอียดค่าตอบแทนทีกรรมการได้รบั สําหรับปี สิน5 สุดวันที #$ ธันวาคม &''O และ งวด # เดือน สิน5 สุดวันที #$
มีนาคม &''( มีดงั นี5
หน่ วย: บาท
ชือ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไพรัช ธัชยพงษ์
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
นายพิชยั อัศวนภากาศ
นายอัครเดช โรจน์เมธา
นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง1
นายวิชติ ญาณอมร1/&

5 เดือนแรกของปี 2336

ปี 2558
ค่าตอบแทน
695,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440
517,440

เบีย/ ประชุม
112,500
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
210,000
165,000
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รวม
807,940
592,440
592,440
592,440
592,440
592,440
727,440
682,440

ค่าตอบแทน
-

เบีย/ ประชุม
45,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
75,000
90,000

รวม
45,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
75,000
90,000

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

5 เดือนแรกของปี 2336

ปี 2558

ชือ – นามสกุล

ค่าตอบแทน เบีย/ ประชุม
9. นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั
517,440
187,500
10. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์&
15,000
หมายเหตุ (1) เข้าดํารงตําแหน่ งเมือวันที $& มีนาคม &''R
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/&

รวม
704,940
15,000

ค่าตอบแทน
-

เบีย/ ประชุม
105,000
30,000

รวม
105,000
30,000

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี &''O ของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบ
ของเบีย5 ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอืนใด ในปี &''O เป็ นวงเงินทัง5 สิน5 ไม่เกิน &,']],]]] บาท
อย่างไรก็ดมี ูลค่าค่าตอบแทนกรรมการทีเป็ นตัวเงินนอกเหนือจากค่าเบี5ยประชุมของปี &''O ทีแสดงตามตารางด้านบน
จํานวนรวม P.O# ล้านบาท นัน5 แบ่งเป็ นโบนัสประจําปี จํานวน $.P# ล้านบาท และโบนัสพิเศษจํานวน #.P] ล้านบาท ซึง
โบนัสพิเศษดังกล่าวนัน5 เป็ นไปตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯประจําปี &''O แม้สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศซบเซา อันเป็ นผลจากการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการบริษทั ด้วยความมุ่งมัน ทุ่มเท และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ตลอดจนการให้คาํ แนะนําแนวทางการดําเนินงานแก่ฝา่ ยบริหาร ฝา่ ยบริหารจึงเสนอให้มกี าร
จัด สรรโบนัสพิเ ศษจํา นวน #.P] ล้า นบาทดัง กล่ า วให้แ ก่ค ณะกรรมการบริษัท ฯทัง5 คณะโดยได้รบั ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุน้ สามัญ
ประจําปี &''( เรียบร้อยแล้ว โดยสําหรับปี &''( ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี &''( ของบริษัทฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการ
กําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบของเบีย5 ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอืนใด ในปี
&''( เป็ นวงเงินทัง5 สิน5 ไม่เกิน #,]]],]]] บาท และให้ใช้อตั ราดังกล่าวตัง5 แต่วนั ทีได้รบั อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
ไป จนกว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
ค่าตอบแทนทีไม่ใช่ตวั เงิ น
-ไม่ม-ี
2.;.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึงเป็ นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนทีได้รบั ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ) และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสามารถสรุปได้ดงั นี5

จํานวน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

5< ธ.ค. 3:
P
$P.Q]

งวดปี สิ/ นสุดวันที
5< ธ.ค. 3;
P1
&#.]P2

5< ธ.ค. 34

งวด 5 เดือนสิ/ นสุด
5< มี.ค. 36

Q

Q

&(.R]

R.RR

หมายเหตุ (1) ในปี &''R นางสาวนันท์วรัตถ์ วณิชชาโชคชัย และนายอาทิตย์ ผาสุขยืด ได้เข้าดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และมีการปรับโครงสร้าง
การจัดการส่งผลให้นายพิชยั อัศวนภากาศ ย้ายไปดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และนางสาวภิญญลักษณ์ พรอริยโชคศิร ิ ย้าย
ไปดํารงตําแหน่ งผูอ้ ํานวยการฝา่ ยขายและการตลาด ของบริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด
(2) บริษทั ฯ ได้ปรับฐานเงินเดือนพร้อมทัง5 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี &''R โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ บริษทั ฯ
กําลังจะเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดใี นปี &''O บริษทั ฯ จ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารใน
ระดับปกติตามผลประกอบการของบริษทั ฯ
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

2.4

บุคลากร

2.4.< จํานวนบุคลากร
พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ณ วันที $ มกราคม 2556 วันที $ มกราคม &''R
วันที #$ ธันวาคม 2558 และ วันที #$ มีนาคม &''( สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี5
สายงานหลัก
ฝา่ ยการเงินและบัญชี
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ฝา่ ยขายและการตลาด
ฝา่ ยบริหารงานโครงการ
ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา
ฝา่ ยวิศวกรระบบ
ฝา่ ยกฎหมาย
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
รวม

< ม.ค. 3:
R
P
$Q
&
&$
&O
;4

จํานวนพนักงาน (คน)
< ม.ค. 3;
5< ธ.ค. 3;
5< ธ.ค. 34
R
Q
'
R
(
$&
$'
$'
$'
P
P
P
&&
&'
&(
&(
&O
&Q&'
&
&
$
$
4:
46
62
1

5< มี.ค. 36
5
13
15
4
28
2625
1
$ (2)
92

หมายเหตุ (1) ณ วันที $ มกราคม &''R บริษทั ฯ มีพนักงานเพิมขึน5 จากการโอนกิจการบางส่วนและรับโอนพนักงานจากบริษทั ซอฟท์แวร์ล5งิ ค์
จํากัด
(2) ณ ปจั จุ บนั ตํ าแหน่ งผู้ต รวจสอบภายในทีเป็ น พนัก งานประจํ าของบริษัท ว่ างลง บริษัท ฯจึงใช้บริก ารหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsource) ในการปฏิบตั หิ น้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน

2.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) สามารถสรุปได้ดงั นี5
ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)
ประเภท
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับงวด 5 เดือน
<
สิ/ นสุดวันที 5< ธ.ค. 3: สิ/ นสุดวันที 5< ธ.ค. 3; สิ/ นสุดวันที 5< ธ.ค. 34 สิ/ นสุดวันที 5< มี.ค. 36
เงินเดือนและสวัสดิการอืน
#&.P]
P#.RP &
P#.P$
$$.Q$
โบนัสพนักงาน
R.](
&&.'&
$#.P&
Q.&# #
รวม
56.96
:;.64
3:.45
<;.49
หมายเหตุ ($) ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการอืน และโบนัสพนักงาน ในปี &''Q ทีแสดงในตารางข้างต้นได้ถูกปรับปรุง
โดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารบันทึกค่าตอบแทนพนักงานเช่นเดียวกับปี &''R เพือให้ขอ้ มูลสามารถเปรียบเทียบกันได้
(&) ผลตอบแทนพนักงานในปี &''R ทีแสดงในตารางข้างต้นได้อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปี ส5นิ สุด #$ ธันวาคม
&''O ทีแสดงผลตอบแทนพนักงานปี &''R (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับผลตอบแทนพนักงานปี &''O ทัง5 นี5การปรับปรุงดังกล่าวเป็ น
การปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที $( (ปรับปรุง &''R) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(3) บริษทั ฯมีนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานเป็ นรายปี อย่างไรก็ดใี นทางบัญชี จะมีการทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสเป็ นรายเดือน

เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานในปี &''R เพิมขึน5 มีสาเหตุสาํ คัญจาก บริษทั ฯ ได้ประกาศปรับฐานเงินเดือน
พร้อมทัง5 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี &''R เนืองจากบริษทั ฯ กําลังจะเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์ ซึงในปี &''O บริษทั ฯ จ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานและผู้บริหารในระดับปกติตามผลประกอบการของ
บริษทั
พนักงานของบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ตัง5 สหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็ นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดีี กบั พนักงาน
2.4.5

ข้อพิ พาทแรงงาน
-ไม่ม-ี

2.4.9 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักว่าบุคคลากรของบริษทั ฯ เป็ นปจั จัยสําคัญทีจะทําให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายและแผนงานทีวางไว้
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจะพัฒนาพนักงานทุกระดับชัน5 เพือเพิมความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานเข้าฝึ กอบรมทัง5 ภายในและ
ภายนอกเกียวกับระบบสารสนเทศทัง5 ซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ เพือให้พนักงานมีความรู้เท่าทันการเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยี
2.4.3 กองทุนสํารองเลี/ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง5 กองทุนสํารองเลีย5 งชีพของบริษทั ฯ ตัง5 แต่วนั ที 1 พฤษภาคม &''R
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