บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เน็ตเบย์”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยเน็ตเบย์เกิดจำกกำรร่วมทุน ระหว่ำงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด
(“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) เป็นบริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน) (“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำค
ธุรกิจและภำคธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำครัฐและประชำชน (G2C) ซึ่ง ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ำนบำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ยังถือหุ้น
ในบริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด (“เคลำด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดย
เคลำด์ ครีเอชั่นประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (CDD Gateway) ระบบ
กำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัท
เจ้ำของระบบ Private Cloud Computing
กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่มบริการ e-Logistics
- กำรให้บริกำรพิธีกำรศุลกำรกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
- กำรให้บริกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
- กำรให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสินค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest)
- กำรให้บริกำรระบบผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
2. กลุ่มบริการ e-Services
- ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถำบัน
กำรเงิน) หรือ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
- ระบบกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ หรือ CDD Gateway (Customer Due
Diligence Gateway)
- e-DLT
3. บริการ e-Payment
1.1 นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานของบริษทั
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้นำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำน e-Business ครบวงจร ที่มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์
ผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยี และควำมใส่ใจ โดยคำนึงถึงควำมพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้ำ และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่ชว่ ยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ และช่วยเพิม่ ศักยภำพในกำร
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แข่งขันของประเทศ ให้มีควำมมัน่ คงและยั่งยืน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มี
ระบบกำรตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิภำพ และจะปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี พ.ศ.
2547

2549

พัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์สำหรับกำร
ดำเนินธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และให้บริกำรเครือข่ำยระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐที่
เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมออนไลน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยเริ่มแรกบริษัทได้พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ธุรกรรมออนไลน์สำหรับกำรสร้ำงและส่งใบขนสินค้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกำร
ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร กำรนำเข้ำและส่งออกในระบบเดิม (Customs EDI)
นอกจำกนี้ยังให้บริกำรแก่ผู้ประกอบกำรในกำรรับ -ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวไปยังระบบ
ของกรมศุลกำกรโดยตรง ซึ่งบริกำรเครือข่ำยรับ-ส่ง ข้อมูลนี้เรียกว่ำ บริกำร Gateway
บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมในโครงกำรนำร่องกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
(e-Customs Paperless) ตำมประกำศศุลกำกรที่ 41/2549 และบริษัทฯ สำมำรถพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนที่กรมศุลกำกรกำหนด จึงทำให้บริษัทฯ สำมำรถ
เปิดกำรให้บริกำร e-Customs Paperless อย่ำงเต็มรูปแบบ ในฐำนะผู้พัฒนำระบบงำน ในกำร
สร้ำงเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนที่ศุลกำกรกำหนด (ebXML) และให้บริกำรรับ-ส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร
บริษั ทฯ ได้ เข้ำ ร่วมโครงกำรนำร่ องพิ ธีก ำรศุ ลกำกรอิเล็ กทรอนิ กส์ว่ ำด้ วยกระบวนกำรทำง
ศุลกำกร เกี่ยวกับของเร่งด่วน (e-Express Consignment) โดยทำกำรพัฒนำระบบงำนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรในกำรรับข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรของเร่งด่วน (Express Courier) ในกำร
ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองในช่วงเริ่มโครงกำร และได้กระทำต่อเนื่องไป
ยังท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเมื่อมีกำรเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำร

2550

บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบสำหรับผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ (Terminal Operator: TMO) ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสำยกำรบินต่ำงๆ เพื่อบริหำรข้อมูลรำยงำนอำกำศยำนเข้ำ-ออก บัญชี สินค้ำสำหรับ
อำกำศยำน (Air Cargo Manifest) ในระบบ EDI โดยสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ คอมพิวเตอร์
ของศุลกำกรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมศุลกำกรกำหนด และสำมำรถให้บริกำร
ในวันที่ 28 กันยำยน 2549 ซึงเป็นวันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเปิด ให้บริกำรเชิงพำณิชย์เต็ม
รูปแบบอย่ำงเป็นทำงกำร
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริกำรรำยเดียวในกำรให้บริกำรรำยงำนบัญชีสินค้ำสำหรับอำกำศยำน (Air
Cargo Manifest) ในระบบ e-Customs Paperless สำหรับผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำ (Terminal
Operator: TMO) ทุกรำยที่ประกอบกำรที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และต่อมำได้ขยำยกำรให้
บริกำรไปยังท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่มีกำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ
หลังจำกประสบควำมสำเร็จในกำรเปิดใช้ระบบ e-Customs (Paperless) กรมศุลกำกรพร้อม
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ปี พ.ศ.

2551

2552

พัฒนาการที่สาคัญ
ให้บริกำรรับชำระภำษีศุลกำกรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Customs e-Payment เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำรนำเข้ำได้ชำระเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีหักบัญชี
ธนำคำร เพื่อให้ออกสินค้ำได้ในเวลำที่รวดเร็ว และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร บริษัทฯ จึงได้
เปิดบริกำร Customs e-Payment Gateway เพื่อให้บริกำรรับ-ส่งข้อมูลกำรรับชำระเงินระหว่ำง
กรมศุ ล กำกรและธนำคำรต่ ำ งๆ โดยมี ธ นำคำรชั้ น น ำเข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง สิ้ น 11
ธนำคำร
จำกควำมรู้และประสบกำรณ์ของทีมงำนในธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนของกำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ รวมถึงกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรสำหรับกำรนำเข้ำ -ส่งออกทำงอำกำศ ทำให้บริษัทฯ
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ประกอบกำรของเร่งด่วน (Express Courier) ชั้นนำของโลกทั้ง 4 รำย
อันได้แก่ DHL, FedEx, TNT และ UPS โดยทุกบริษัทได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯ
ในกำรสร้ำง และรับ-ส่งเอกสำรศุลกำกร อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร e-Customs Paperless
กับกรมศุลกำกร
กรมศุลกำกรได้มีประกำศที่ 36/2551 ให้มีกำรบังคับใช้ระบบพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) สำหรับกำรนำของเข้ำ ณ ท่ำเรือกรุงเทพ บริษัทฯ จึง
ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรใหม่เพิ่มเติม คือระบบบัญชีสินค้ำทำงเรือ (Sea Manifest)
โดยมีสำยเรือหรือตัวแทนสำยเรือเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริกำรนี้ ซึ่งทำให้สำยเรือหรือตัวแทน
สำยเรือสำมำรถสร้ำงรำยงำนบัญชีสินค้ำทำงเรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยกรม
ศุ ลกำกร และใช้ บ ริ ก ำร Gateway ของบริ ษั ท ฯ ในกำรรั บ -ส่ ง รำยงำนดั ง กล่ ำ วกั บ ระบบ eCustoms ของกรมศุลกำกร
ตำมที่ได้มีประกำศกรมศุลกำกรที่ 68/2551 กรมศุลกำกรได้อนุญำตให้มีกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกร อิเล็กทรอนิกส์ ว่ำด้วยกระบวนกำรทำงศุลกำกรเกี่ยวกับของเร่งด่วน และข้อมูลที่
จำเป็นตำมข้อบังคับทำงกฎหมำยได้ถูกส่งผ่ำนมำก่อนที่ของนั้นจะถูกนำเข้ำ /ส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่และกำรให้บริกำรที่เรียกว่ำ e-Express
ให้แก่ผู้ประกอบกำรของเร่งด่วนทั้งหลำย (Express Courier) รวมถึงผู้ประกอบกำรของเร่งด่วน
ชั้นนำของโลกทั้ง 4 รำยด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงรำยงำนบัญชีสินค้ำเข้ำและออก
รวมถึงกำรจัดทำใบขนสินค้ำเข้ำ/ออกสำหรับของเร่งด่วน กำรชำระภำษีทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
ทำกำรรับ-ส่งเอกสำรและธุรกรรมเหล่ำนั้นผ่ำนระบบ Gateway ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำทเป็น 50 ล้ำนบำท ทั้งนี้เพื่อให้คุณสมบัติ
ในกำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรชำระเงินระบบเดียวครบถ้วนตำมข้อกำหนดของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ในฐำนะผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ บริ ก ำรกำรช ำระเงิ น ทำง
อิเล็กทรอนิก สตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ ำด้วยกำรควบคุมดูแ ลธุรกิ จบริกำรกำรชำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 โดยบริษัทฯ ได้ทำกำรขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับกำรขึ้นทะเบียน
เลขที่ ข(3) 001/2552 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้พัฒนำและติดตั้งระบบกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำภำยในเขตปลอดอำกร ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ (Free Zone Management System: FZMS และ Free Zone Warehouse
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Management System: FZWMS) เพื่อให้ผู้ประกอบกำร และ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในเขต
ปลอดอำกร ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ใช้งำนในกำรรับ- ส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกัน
บริษัทฯได้เข้ำร่วมคณะทำงำนย่อยเพื่อประสำนงำนและติดตำมกำรนำระบบกำรติดตำมทำง
ศุลกำกร (Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกำกร ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่เพื่อสนับสนุนโครงกำรดั งกล่ำวแก่ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ใหม่แยกออกเป็น ระบบบัญชีสินค้ำทำงรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID
สำหรับกำรขนส่งระหว่ำงด่ำนศุลกำกร ซึ่งทำให้ผู้ประกอบกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็วใน กำร
ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุมและควำมปลอดภัย
บริษัทฯ ได้รับรำงวัล ‘2010 ASOCIO ICT Best Practice Award’ จำกงำน 2010 ASOCIO
ICT Summit ที่กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 ธันวำคม โดยองค์กรอุตสำหกรรมคอมพิ
วติ้ง ภูมิภำคเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization หรือ
ASOCIO)
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) ได้ออก
ประกำศกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลให้ธนำคำรสำมำรถจัดทำรำยงำนกำรทำธุรกรรมที่มี
แบบกำหนดโดยสำนักงำน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25
สิงหำคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกและตรวจสอบเพื่อเป็นผู้ให้บริกำรกำรนำส่ง
รำยงำนดังกล่ำวทำง อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงธนำคำรทั้งหมดและ สำนักงำน ปปง. โดยใช้ชื่อ
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรว่ำ Electronic Transaction Reporting Gateway: ETR Gateway
ซึ่ ง ท ำให้ ธ นำคำรได้ รั บ ควำมสะดวก และลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำรำยงำนในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์และนำส่งต่อสำนักงำน ปปง. ประเภทของธุรกรรมที่ต้องทำรำยงำน มีดังนี้
(1) ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจำนวนเงินสดตั้งแต 2,000,000 บำท ขึ้นไป เวนแตธุรกรรมที่
เ ป นกำ รโ อนเงิ นห รื อ ช ำ ระ เงิ นท ำ ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส ซึ่ ง รว ม ถึ ง ธุ รกรรม ที่
เกี่ยวกับสัง หำริมทรัพยที่เปนกำรโอนเงินหรือชำระเงิ นทำง อิเล็ กทรอนิกสดวย ให
รำยงำนเมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต 100,000 บำทขึ้นไป
(2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคำทรัพยสินตั้งแต 5,000,000 บำท ขึ้นไป เวนแต
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหำริมทรัพยที่เปนกำรโอนเงินหรือชำระเงินทำง อิเล็กทรอนิกส ให
รำยงำนเมื่อมีมูลคำทรัพยสินตั้งแต 700,000 บำท ขึ้นไป
(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไมวำจะเปนธุรกรรมตำม (1) หรือ (2)หรือไมก็
ตำม
บริษัทฯ ได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 90 ล้ำนบำท เพื่อใช้สำหรับกำรเข้ำ
ซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้รับรำงวัล Thailand ICT Awards 2012 ในสำขำ e-Logistic & Supply Chain จำก
งำนประกวดซอฟต์แวร์ TICTA 2012 โดยสมำคมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไทย ซึ่ง

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 4

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ปี พ.ศ.

พัฒนาการที่สาคัญ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตประเภทบัญชี ค(4) จำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส
ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรชำระเงินหลำยระบบ เลขที่ ค(4)
001/2555 ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2555 โดยใบอนุญำตนี้มีอำยุ 10 ปี และทำให้บริษัทฯ สำมำรถ
ให้บริกำรในฐำนะศูนยกลำงหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรำยกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส
ระหว่ำงธนำคำรต่ำงๆ และผู้เรียกเก็บเงินซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ หรือบริษัทต่ำงๆ

2556

2557

บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนที่ชำระแล้ว
บริษัทฯ ได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 90 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยกำรจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ซื้อกิจกำรด้ำนซอฟต์แวร์ทั้งหมดของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด และบริษัทฯ ได้
ยกเลิกสัญญำค่ำลิขสิทธิ์กำรใช้โปรแกมใบขน ซึ่งจ่ำยให้แก่บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด ในกำร
นี้บริษัทฯ ได้ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท เป็น 160 ล้ำนบำท โดยกำรจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรซื้อสินทรัพย์ดังกล่ำว
บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้ำนบำท เพื่อเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ในปี 2556 ถึง 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้
ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด จำนวน 499,998
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ซื้อกิจกำรด้ำนซอฟต์แวร์ทั้งหมดจำกบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด เป็น
มูลค่ำเงินลงทุนรวม 54 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ ได้ยกเลิกสัญญำค่ำลิขสิทธิ์กำรใช้โปรแกรมใบขน ซึ่งจ่ำยให้กบั บริษัท
ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด ในอัตรำร้อยละ 25 ของยอดขำย
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ หลังกำรปรับโครงสร้ำงบริษัท
นำย พิชิต
วิวัฒน์รุจริ ำพงศ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

75.00%

25.00%

บริษัทฯ
100%
บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด
ที่มำ: บริษัทฯ

กำรเสนอขำยหุ้น สำมั ญในครั้ งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้ น สำมัญ ของบริ ษั ทฯ จ ำนวนไม่ เกิ น 40,000,000 หุ้ น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ โดยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนและหลังกำรเสนอขำยจะเป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)
1. นำยพิชติ วิวัฒน์รุจิรำพงศ์

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ร้อยละ

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

119,999,980

75.00

119,999,980

60.00

40,000,000

25.00

40,000,000

20.00

3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ

10

0.00

10

0.00

4. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

10

0.00

10

0.00

-

-

40,000,000

20.00

160,000,000

100.00

200,000,000

100.00

2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

5. หุ้นที่เสนอขำยแก่ประชำชน
รวม
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