บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที
สรุปข้อมูลสําคัญ (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี เป็ นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวน ซึงเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสียงของบริ ษทั ทีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีชวน
ฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้จากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนทีบริ ษทั
ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [ ])
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย :
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิจ :

พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย :

=>,>>>,>>> หุน้ คิดเป็ นร้อยละ A>.>> ของจํานวนหุน้ สามัญทีออกและเรียกชําระแล้วทังE หมด
ของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครังE นีE

สัดส่วนการเสนอขายหุน้ : เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จาํ นวน AA,>>>,>>> หุน้ (คิดเป็ นร้อย
ละ FF.> ของจํานวนหุน้ ทีเสนอขาย) และเสนอขายต่อผูม้ อี ปุ การคุณของบริษทั ฯและ/หรือ
บริษทั ย่อยจํานวน IJ,>>>,>>> หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ =F.> ของจํานวนหุน้ ทีเสนอขาย)
เงือนไขในการจัดจําหน่าย : รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังE จํานวน (Firm Underwriting)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [ ] บาทต่อหุน้
มูลค่าการเสนอขาย :

[ ] บาท

การเสนอขายหุน้ หรือ :
หลักทรัพย์แปลงสภาพใน
ช่วง S> วันก่อนหน้า

ไม่มี

มูลค่าทีตราไว้ (par) :

I.>> บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี :
(book value)

I.I> บาทต่อหุน้ คํานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที WI มีนาคม AFFS
ซึงเท่ากับ I_`._> ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุน้ ทีชําระแล้วจํานวน I`> ล้านหุน้ ทังE นีEมลู ค่า
ตามราคาบัญชีจะเท่ากับ [ ] บาทต่อหุน้ หากคํานวณจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ
วันที WI มีนาคม AFFS ซึงเท่ากับ I_`._> ล้านบาท รวมกับมูลค่าการเสนอขายในครังE นีEที
[ ] ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทังE หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครังE
นีE จํานวน A>> ล้านหุน้

ทีมาของการกําหนดราคา: พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio :
เสนอขายและข้อมูลทางการ P/E) ที [ ] เท่า ทังE นีEคดิ เป็ นอัตราส่วนลด (Discount) ประมาณร้อยละ [ ] หากเปรียบเทียบ
เงินเพือประกอบการประเมิน กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลียของบริษทั จดทะเบียนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้
ราคาหุน้ ทีเสนอขาย
เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ส่วนที 1 หน้า 1
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P/E ratio ของบริษทั อืนใน : บริษทั จดทะเบียนทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ได้แก่ บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“INET”) บริษทั เอ็ม เอฟ ซี จํากัด
(มหาชน) (“MFEC”) และ บริษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(“AIT”) โดย P/E Ratio เฉลียของทังE W บริษทั เท่ากับ [ ] เท่า
สัดส่วนของ “ผูม้ สี ว่ นร่วม : จํานวน 50,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ AF.>> ของจํานวนหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล้ว
ในการบริหาร”
ทังE หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิมทุนในครังE นีE
ทีไม่ตดิ Silent Period
ตลาดรอง :

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมวดธุรกิจ :

เทคโนโลยี (TECH)

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :

เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนําเงินทีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังE นีE ประมาณ [•] ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนีE
วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน สําหรับรองรับการขยาย
ธุรกิจ

จํานวนเงิ นทีใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)
[•]

ระยะเวลาทีใช้โดยประมาณ
ภายในปีหลังจาก 2 เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ => ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจ การหลังหักภาษีเงินได้นิ ติบุคคล และหักสํา รองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงิน ปนั ผลดัง กล่าวอาจ
เปลียนแปลงได้ขนEึ อยู่กบั สภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดจนเงือนไขและข้อกําหนด
ในสัญญาต่างๆ ทีบริษทั ฯ ผูกพันอยู่ ทังE นีEมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลจะต้องถูกนําเสนอเพือขอ
อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
รายละเอียดเกียวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เน็ตเบย์”) ก่อตังE เมือวันที IS พฤศจิกายน AF=_ ด้วยทุนจด
ทะเบียน I> ล้านบาท โดยเน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุน ระหว่างกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารของบริษทั ซอฟท์แวร์ลงEิ ค์ จํากัด
(“ซอฟท์แวร์ลงEิ ค์”) เป็ นบริษทั พัฒนาซอฟต์แวร์เกียวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) (“INET”) ซึงเป็ นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย เพือประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์
และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (BAG) ระหว่างภาคธุรกิจและภาค
ธุรกิจ (BAB) และระหว่างภาครัฐและประชาชน (GAC) ซึง ณ วันที AA เมษายน AFF_ บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน A>> ล้าน
บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว I`> ล้านบาท นอกจากนีEบริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) ยังถือหุน้ ในบริษทั เคลาด์ ครี
ส่วนที 1 หน้า 2
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เอชัน จํากัด (“เคลาด์ ครีเอชัน”) ในสัดส่วนร้อยละ I>> ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว
โดยเคลาด์ ครีเอชันประกอบธุรกิจ เป็ นผู้เ สนอให้บริการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จ จริงเกียวกับลูกค้า (CDD
Gateway) ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพือส่งรายงานธุรกรรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และ
เป็ นบริษทั เจ้าของระบบ Private Cloud Computing
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น W กลุ่มบริการ ได้แก่
1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading
- การให้บริการพิธกี ารศุลการกรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
- การให้บริการชําระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
- การให้บริการระบบรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
- การให้บริการระบบผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับของเร่งด่วน (e-Express)
2. กลุ่มบริการ e-Business Services
- ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพือส่งรายงานธุรกรรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (สําหรับสถาบัน
การเงิน) หรือ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
- ระบบการให้บริการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า หรือ CDD Gateway (Customer Due
Diligence Gateway)
3. กลุ่ม Projects และอืนๆ
เป็ นการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่ วยงานนันE ๆในรูปแบบของโครงการเฉพาะ
(Projects)
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
รายชือผูถ้ ือหุ้น
1. นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
2. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา
4. นายพิชยั อัศวนภากาศ
5. หุน้ ทีเสนอขายแก่ประชาชน
รวม

ณ วันที 31 มีนาคม OPPQ
จํานวนหุ้น (หุ้น)
119,999,980
40,000,000
10
10
160,000,000

ส่วนที 1 หน้า 3

ร้อยละ
75.00
25.00
0.00
0.00
100.00

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชน
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

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้:
งบการเงิ นประหนึ งทํา
ใหม่ สําหรับปี สิX นสุดวันที
31-ธ-.ค.56
1

1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading
2
2. กลุ่มบริการ e-Business Services
3. Projects และอืนๆ
รายได้จากการให้บริ การ

หมายเหตุ :

ล้านบาท
114.68
28.09
6.53
149.30

ร้อยละ
76.81
18.81
4.37
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิX นสุดวันที
31-ธ-.ค.57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
130.04
70.39
51.14
27.68
3.56
1.93
184.74
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิX นสุดวันที
31-ธ-.ค.58
ล้านบาท
150.52
65.71
7.58
223.81

ร้อยละ
67.25
29.36
3.39
100.00

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิX นสุดวันที
31-มี-.ค.58
ล้านบาท
35.83
14.25
1.29
51.37

ร้อยละ
69.75
27.74
2.51
100.00

31-มี-.ค.59
ล้านบาท
39.68
18.81
5.44
63.93

ร้อยละ
62.07
29.42
8.51
100.00

(1) การให้บริการ e-Customs Paperless ถือเป็ นบริการหลักของกลุ่มบริการ e-Logistics Trading
(A) การให้บริการ CDD Gateway ถือเป็ นบริการหลักของกลุ่มบริการ e-Business Services

คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที WI มีนาคม AFFS คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน S ท่าน ดังนีE
ชือ – นามสกุล
I. นายไพรัช ธัชยพงษ์1
A. นายพิชติ วิวฒ
ั น์รจุ ริ าพงศ์
W. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร1
=. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์1
F. นายพิชยั อัศวนภากาศ
`. นายอัครเดช โรจน์เมธา
_. นางปทั มา วงษ์ถว้ ยทอง
J. นายวิชติ ญาณอมร
S. นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1กรรมการแต่งตังE โดย บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

สรุปปัจจัยความเสียง:
ความเสียงทีเกียวกับธุรกิ จของบริษทั
I. ความเสียงด้านการแข่งขัน
A. ความเสียงจากการทีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทีเกียวข้องเพิกถอนการอนุญาตทีจําเป็ น
W. ความเสียงจากรายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการพิธศี ลุ กากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
=. ความเสียงในการพึงพิงบุคคลากร
F. ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายของรัฐบาล
`. ความเสียงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
_. ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
J. ความเสียงจากการเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง
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S.
I>.

ความเสียงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่
ความเสียงจากการให้เครดิตทางการค้าแก่ลกู ค้า

ความเสียงด้านการบริหารจัดการ
II. ความเสียงจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทมีี อาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหุ้น
IA. ความเสียงในเรืองตลาดรองสําหรับการซือE ขายหลักทรัพย์
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน:
งบการเงิ น
ประหนึ งทําใหม่

งบการเงิ นรวม >

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นรวม

ปี >??A
ปี >??B
C เดือน ปี >??D
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
.
.
.
.
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
.
.
.&
.
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
& .,
&. &
,.
,. ,
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
&,.
.
.
,. &
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
, .&
.&&
.
.
1
กําไรสุทธิต่อหุน้ ปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุน้ )
.
.
.,,
.
อัตราส่วนหนี=สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่า)
.&
.
.
.&
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
.,
.
.
,.
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)
.&
.
&.
&.
หมายเหตุ I คํานวณจากจํานวนหุน้ ทังE หมดภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปจํานวนทังE สินE A>> ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ I.>> บาท
A
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปี สนEิ สุดวันที WI ธันวาคม AFFJ ทีแสดงผลการดําเนินงานปี AFF_ (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับผลการ
ดําเนินงานปี AFFJ ทังE นีE การปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที IS (ปรับปรง AFF_) เรือง
ผลประโยชน์พนักงาน
ปี >??@

คําอธิ บายเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีครบวงจร โดยการ
ให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น W กลุ่มบริการ ได้แก่ I) กลุ่มบริการ e-Logistics Trading A) กลุ่มบริการ eBusiness Services และ W) กลุ่ม Projects และอืนๆ ทังE นีEบริษทั ฯ มีรายได้ในกลุ่มบริการ e-Logistics เป็ นรายได้หลักใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ `A ถึง ร้อยละ _` ของรายได้รวม
รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสนEิ สุดวันที WI ธันวาคม AFF_ อยู่ที IJ=._= ล้านบาท
เพิมขึนE จากปี AFF` WF.== ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ AW._= โดยมีสาเหตุหลักจาก I) การรับรูร้ ายได้จากบริการ CDD
Gateway เต็มปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ในส่วนกลุ่มบริการ e-Business Services เพิมขึนE เป็ น FI.I= ล้านบาท
จากปี AFF` ที AJ.>S ล้านบาท A) รายได้จากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading เพิมขึนE IF.W` ล้านบาท หรือเพิมขึนE ร้อยละ
IW.WS จากการขยายฐานลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ และจากโครงการพัฒนาระบบนําส่งข้อมูลการนําเข้า
และส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่างการท่าเรือและกรมศุลกากรทีเริมให้บริการในเดือนมิถุนายน AFF_
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รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสนEิ สุดวันที WI ธันวาคม AFFJ เท่ากับ AAW.JI ล้านบาท
เพิมขึนE WS.>_ ล้านบาท จากปี AFF_ คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนE ร้อยละ AI.IF เนืองจาก I) การเติบโตของรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจ e-Logistics Trading จาก IW>.>= ล้านบาท เป็ น IF>.FA ล้านบาท จากการทีบริษทั ฯสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม
และขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการรับรูร้ ายได้จากการโครงการพัฒนาระบบนําส่งข้อมูลการนําเข้าและส่งออกสินค้าทาง
ทะเล (Sea e-Manifest) ทีเริมโครงการในเดือนมิถุนายน AFF_ ได้เต็มปี A) การเติบโตของรายได้จากการให้บริการ CDD
Gateway จากการขยายตัวของฐานลูกค้า ซึงบริษทั ฯได้เน้นการให้บริการลูกค้า W กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษทั ประกันภัย และบริษทั หลักทรัพย์
สําหรับงวดสามเดือนสินE สุดวันที 31 มีนาคม 2559 บริษทั ฯมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 63.93 ล้านบาท
เพิมขึนE 12.56 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นการเพิมขึนE ร้อยละ 24.45 เนืองจากการเติบโตของ
รายได้ CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริการ e-Business Services) อย่างต่อเนือง รวมถึงการทีบริษทั ฯสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนบริการ e-Logistics Trading จนมาถึงไตรมาสปจั จุบนั นอกจากนีEยงั มีการรับรู้
รายได้สว่ น Project จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้ารายหนึงจํานวน 5.44 ล้านบาท
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสนEิ สุด วันที WI ธันวาคม AFF` วันที WI ธันวาคม AFF_ และ วันที 31
ธันวาคม 2558 เท่ากับ W`.=J ล้านบาท I`.== ล้านบาท และ `F.>F ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี AFF_ เท่ากับ I`.== ล้านบาท โดยกําไรสุทธิของบริษทั ฯ ปรับตัวลดลงจากในปี AFF`
เท่ากับ A>.>= ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ F=.S= โดยมีสาเหตุมาจาก บริษทั ฯ ได้ปรับฐานเงินเดือนพร้อมทังE จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหารในปี 2557 ซึงในปี 2558 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานและ
ผูบ้ ริหารในระดับทีใกล้เคียงกับปี 2557 และจ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารในระดับปกติ ในปี 2557 บริษทั ฯ
ได้ให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหาร เนืองจากบริษทั ฯ กําลังจะเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และรวมถึงบริษทั ฯยังมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับทีปรึกษา
การเงินและทีปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น
กําไรสุทธิสาํ หรับปี AFFJ เท่ากับ `F.>F ล้านบาท เพิมขึนE =J.`I ล้านบาท จากปี AFF_ คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้อยละ ASF._` เนืองจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการลดลงของต้นทุนบริการจากการลดลงของค่าเสือม
ราคาเพราะบริษทั ได้ตดั ค่าเสือมราคาของระบบเครือข่าย Private Cloud Computing ครบทังE จํานวนเมือปี AFF_
กําไรสุทธิสาํ หรับสามเดือนแรกของปี 2559 เท่ากับ 19.18 ล้านบาท เพิมขึนE 2.76 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.83 เนืองจากบริษทั ฯสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ
ได้ในทุกส่วนธุรกิจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีผลประกอบการทีสามารถสร้างกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอย่างต่ อเนืองส่งผลให้บริษัทฯมีอตั รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สงู ถึงร้อยละ AJ.S_ ในช่วงปี AFFJ บริษทั ฯ มีฐานะทางการเงินทีดี และสามารถจ่ายเงินปนั ผล
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างสมําเสมอ นอกจากนีE บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้างเงินทุนทีแข็งแกร่งมีหนีEสนิ ตําโดย บริษทั ฯ
มีอตั ราส่วนหนีEสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที WI ธันวาคม AFF` วันที WI ธันวาคม AFF_ วันที WI ธันวาคม AFFJ และ
วันที WI มีนาคม AFFS เท่ากับ >.F= เท่า >.J` เท่า >.FS เท่า และ >.=A เท่า ตามลําดับ อีกทังE ในปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มี
รายการหนีEสนิ ทีมีภาระดอกเบียE เนืองจากบริษทั ฯมีการทยอยชําระหนีEสนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่าระบบเครือข่าย
เพือใช้ในการดําเนินงานของกิจการจนครบทังE จํานวนในปี AFFJ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ประกาศปรับฐานเงินเดือนพร้อม
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ทังE จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี AFF_ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิมสูงขึนE และอัตราส่วน
หนีEสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จึงเพิมขึนE ในปี AFF_
นักลงทุนสัมพันธ์
ชือ
ทีอยู่
โทรศัพท์
e-mail address

นางสุธาริน วงศ์สอ่ งจ้า
_IS/F,J-S ถนนพระรามที ` แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ I>WW>
>A-`A>-IJ>>
sutarin@netbay.co.th
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