บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึง่ เป็นเพียงข้อมูลสรุปเกีย่ วกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับ
เต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : [])
ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย :
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ :

พัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

จำนวนหุ้นที่เสนอขำย :

40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น :

[]

เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำย : รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : [] บำทต่อหุ้น
มูลค่ำกำรเสนอขำย :

[] บำท

กำรเสนอขำยหุ้นหรือ :
หลักทรัพย์แปลงสภำพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้ำ

ไม่มี

มูลค่ำที่ตรำไว้ (par) :

1.00 บำทต่อหุ้น

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี :
(book value)

[] บำทต่อหุ้น คำนวณจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ซึ่งเท่ำกับ 168.06 ล้ำนบำท รวมกับมูลค่ำกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ที่ [] ล้ำนบำท หำรด้วย
จำนวนหุ้นสำมัญทัง้ หมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 200 ล้ำน
หุ้น

ที่มำของกำรกำหนดรำคำ: []
เสนอขำยและข้อมูลทำงกำร
เงินเพื่อประกอบกำรประเมิน
รำคำหุ้นที่เสนอขำย
P/E ratio ของบริษทั อื่นใน : []
อุตสำหกรรมเดียวกัน
สัดส่วนหุ้นของ :
จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
“ผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร”
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
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ที่ไม่ติด Silent Period
ตลำดรอง :

ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมวดธุรกิจ :

เทคโนโลยี (TECH)

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :

เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน:
บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ประมำณ [•] ล้ำนบำท ภำยหลังหักค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
[•]
[•]
รวม

จำนวนเงินที่ใช้โดยประมำณ (ล้ำนบำท)
[•]
[•]
[•]

ระยะเวลำที่ใช้โดยประมำณ
[•]
[•]

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล:
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นติ ิ
บุคคล และหักสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภำพคล่อง
แผนกำรลงทุน และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญำต่ำงๆ ที่บริษทั ฯ ผูกพันอยู่
ทั้งนี้มติของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ที่อนุมัตใิ ห้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัตจิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจอนุมัตใิ ห้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำน
ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยเน็ตเบย์เกิดจำกกำรร่วมทุน ระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด
(“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) เป็นบริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน) (“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์
และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำค
ธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำครัฐและประชำชน (G2C) ซึ่ง ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำน
บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ยังถือหุ้นในบริษัท เคลำด์ ครี
เอชั่น จำกัด (“เคลำด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยเคลำด์ ครีเอชั่นประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (CDD Gateway) ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้ำของระบบ Private Cloud
Computing
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กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่มบริกำร e-Logistics
- กำรให้บริกำรพิธีกำรศุลกำรกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
- กำรให้บริกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
- กำรให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสินค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest)
- กำรให้บริกำรระบบผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
2. กลุ่มบริกำร e-Services
- ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถำบัน
กำรเงิน) หรือ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
- ระบบกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ หรือ CDD Gateway (Customer Due
Diligence Gateway)
- e-DLT
3. บริกำร e-Payment
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่:
ณ วันที่ 30 เมษำยน 2557

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
1. นำยพิชติ วิวัฒน์รุจิรำพงศ์
2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
4. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
5. หุ้นที่เสนอขำยแก่ประชำชน
รวม

จำนวนหุ้น (หุ้น)
119,999,980
40,000,000
10
10
160,000,000

ร้อยละ
75.00
25.00
0.00
0.00
100.00

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
แก่ประชำชน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้อยละ
119,999,980
60.00
40,000,000
20.00
10
0.00
10
0.00
40,000,000
20.00
200,000,000
100.00

สัดส่วนรำยได้:

1.กลุ่มบริกำร e-Logistics
2.กลุ่มบริกำร e-Services
ETR Gateway
CDD Gateway
รวมกลุ่ม e-Services
3.บริกำร e-Payment
4.รำยได้อื่นๆ
1
e-Guarantee
1
FZWMS
อื่นๆ

งบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
123.86
80.02
122.04
91.03
114.26
76.53
1.74
1.74
0.84
27.50
0.85

1.12
1.12
0.54
17.77
0.55
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10.52
10.52
0.42
1.08

7.85
7.85
0.31
0.80

10.79
17.30
28.09
2.67
3.30
0.98

7.23
11.58
18.81
1.79
2.21
0.66
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รวมรำยได้อื่นๆ
28.35
18.32
1.08
0.80
4.28
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
154.79
100.00
134.06
100.00
149.30
1
หมำยเหตุ รำยได้จำก e-Guarantee และ FZWMS เป็นรำยได้จำกกำรรับพัฒนำโครงกำรเป็นกรณีพิเศษให้กบั ลูกค้ำ

2.87
100.00

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1
1. นำยไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิชิต วิวัฒน์รจุ ิรำพงศ์
รองประธำนกรรมกำร
1
3. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำร
1
4. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
กรรมกำร
5. นำยพิชัย อัศวนภำกำศ
กรรมกำร
6. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
กรรมกำร
7. นำงปัทมำ วงษ์ถว้ ยทอง
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยวิชิต ญำณอมร
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยสุวิทย์ อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ 1กรรมกำรแต่งตั้งโดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแข่งขัน
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรทีห่ น่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนที่เกีย่ วข้องเพิกถอนกำรอนุญำตทีจ่ ำเป็น
3. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้หลักของบริษัทฯ มำจำกกำรให้บริกำรพิธศี ลุ กำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
4. ควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงบุคคลำกร
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล
6. ควำมเสี่ยงจำกควำมมีเสถียรภำพของระบบกำรให้บริกำร
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
8. ควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของผลตอบแทนจำกกำรประกอบธุรกิจใหม่
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้เครดิตทำงกำรค้ำแก่ลูกค้ำ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจกำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
11. ควำมเสี่ยงในเรื่องตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
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สรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
รายละเอียดตามงบการเงินประหนึ่งทาใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุ้น)1
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)

ปี 2554
294.23
211.14
154.79
46.56
50.53
0.25
0.39
N/A2

ปี 2555
260.66
206.86
134.06
36.54
35.72
0.18
0.26
12.88
17.09

ปี 2556
228.10
168.06
149.30
42.21
37.78
0.19
0.36
15.46
20.15

N/A2
หมำยเหตุ ค ำนวณจำกจำนวนหุ้น ทั้ ง หมดภำยหลั ง กำรเสนอขำยต่ อประชำชนทั่ ว ไปจำนวนทั้ ง สิ้ น 200 ล้ ำ นหุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 1.00 บำท
2
ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกไม่มียอดต้นงวดกำรเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำงบกำรเงิน
ประหนึ่งทำใหม่สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553
1

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจร โดยกำร
ให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่ 1) กลุ่มบริกำร e-Logistics 2) กลุ่มบริกำร e-Services และ
3) บริกำร e-Payment ทั้งนี้บริษัทฯ มีรำยได้ในกลุ่มบริกำร e-Logistics เป็นรำยได้หลักในสัดส่วนประมำณร้อยละ 80 ของ
รำยได้รวม
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 อยูท่ ี่ 134.06 ล้ำนบำท
ปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.39 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ มี
รำยได้งำนโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ Free Zone Warehouse Management System (FZWMS) ให้กับลูกค้ำตำมคำร้อง
ขอเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2554 มูลค่ำ 27.50 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำร ETR Gateway เต็มปี
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว 10.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 1.74 ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 อยูท่ ี่ 149.30 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีกอ่ น 15.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ ได้เริ่ม
ให้บริกำร CDD Gateway ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้ในส่วนดังกล่ำวจำนวน 17.30 ล้ำนบำท รำยได้จำกกลุ่ม
บริกำร e-Logistics ของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ 114.26 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกปี 2555 เป็นจำนวน 7.78 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 โดยมีสำเหตุจำก 1) ลูกค้ำรำยหนึง่ ของบริษัทฯ ได้ถูกซื้อกิจกำร ส่งผลให้ลูกค้ำดังกล่ำวได้ย้ำยไป
ใช้บริกำร e-Logistics ตำมบริษัทแม่ และ 2) กรมศุลกำกรได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบรำยกำร (Schema) ในกำรรับส่งข้อมูล
ส่งผลให้ลูกค้ำบำงรำยชะลอกำรใช้บริกำรลง
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31
ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 50.53 ล้ำนบำท 35.72 ล้ำนบำท และ 37.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรับตัวลดลงจำกปี 2554 เท่ำกับ 14.81 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.31
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โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษทั ฯ มีกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำร FZWMS ในปี 2554 ประกอบกับกำรที่บริษทั ฯ เริ่มมี
กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยค่ำเสื่อมรำคำเต็มปี จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์ระบบ Private Cloud Computing
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 2.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษทั ฯ เริ่มมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรใหม่ของบริษัทฯ คือรำยได้จำกกำรให้บริกำร
CDD Gateway
บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่สร้ำงกำไรสุ ทธิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินที่ดี และสำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้ำงเงินทุนที่แข็งแกร่งโดย มี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 0.39 เท่ำ 0.26 เท่ำ และ 0.39 เท่ำตำมลำดับ บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเพียงรำยกำรเดียวคือหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรซึ่งจะครบกำหนดกำรชำระเงินภำยในปี
2557
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
e-mail address

นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจิรำพงศ์
719/5,8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-620-1800
pichit@netbay.co.th
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