บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

. การประกอบธุรกิ จ
. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เน็ตเบย์”) ก่อตัง& เมือวันที () พฤศจิกายน -./0 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท โดยเน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุน ระหว่างกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารของบริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด
(“ซอฟท์แวร์ล&ิงค์”) ซึงเป็ นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกียวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“INET”) ซึงเป็ นผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทย เพือประกอบธุรกิจพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาค
ธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาครัฐและประชาชน (G2C) ซึง ณ วันที 22 เมษายน -..0 บริษทั ฯ มีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 160 ล้านบาท นอกจากนี&บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) ยังถือหุน้
ในบริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด (“เคลาด์ ครีเอชัน”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีออกและชําระแล้ว โดย
เคลาด์ ครีเอชันประกอบธุรกิจเป็ นผูเ้ สนอให้บริการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (CDD Gateway) ระบบ
การให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพือส่งรายงานธุรกรรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็ นบริษัท
เจ้าของระบบ Private Cloud Computing
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมัน คิดค้น ออกแบบ และพัฒนา “นวัตกรรมเทคโนโลยี ”
(Innovative Technology) ของตนเอง เพือให้เกิดความแตกต่างกว่าธุรกิจของคู่แข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ซึงผูป้ ระกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในประเทศไทยส่วนมากจะดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ของ SI (System Integrator) คือ SI จะเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์เน็ตเวิรค์ (Network) และ
ซอฟท์แวร์ (Software) ในลักษณะเป็ นโครงการ (Project Base) และเป็ นผูด้ ําเนินการติดตัง& ทัง& โครงการให้แก่ลูกค้าทัง&
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี& ยังมีผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อีกประเภทหนึง คือ ผูร้ บั จ้างผลิต
และพัฒนาซอฟท์แวร์ (Software House)
บริษัทฯ วางกลยุทธ์และเป้าหมายทีชัดเจนในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วยการสร้าง
“นวัตกรรมเทคโนโลยี” (Innovative Technology) ของตนเองเพือให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบของ
Software as a Service (SaaS) โดยกําหนดจุดยืน (Positioning) ขององค์กรในการเป็ นผูใ้ ห้บริการ e-Business
Gateway (Online Service ให้บริการตลอด -/ ชัวโมงทุกวัน) ภายใต้หลักการ “Better Faster Cheaper” โดยในอดีตที
ผ่านมา บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้หลักการดังกล่าวมาโดยตลอด ทําให้ลูกค้าไม่จําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง ในการซือ&
ซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ m และค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษารายปี การให้บริการของบริษัทฯ “เร็วกว่าและถูกกว่า”
เนืองจากบริษัทฯ คิดค่าใช้บริการตามปริมาณการใช้งาน (Transaction Base) ซึงเป็ นนวัตกรรมใหม่สําหรับธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในประเทศไทย และบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการ Software as a Service (SaaS) เป็ นรายแรกๆ
บริษัทฯ สามารถสร้างความแตกต่ างในอุตสาหกรรมจากการกําหนดกลยุทธ์ทผ่ี านมาเป็ นเวลากว่า (-(o ปี
บริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้ทมีี แนวโน้มเติบโตขึน& อย่างสมําเสมอและสร้างสรรค์นวัตกรรม Platform ของตนเองเพือให้
เกิดการบริการในรูปแบบของการเป็ นศูนย์กลางในการเชือมโยง (Central Gateway) แลกเปลียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ (Business to Government – B-G) ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการค่อนข้างพึง
พอใจ ใช้บริการซํ&า และยังมีแนวโน้มของปริมาณผูใ้ ช้บริการเพิมขึน& สร้างความยังยืนให้แก่ธุรกิจของบริษทั ฯ มาจนถึงทุก
วันนี&
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การให้บริการทีครบวงจรของบริษทั ฯ ตัง& แต่การพัฒนา Software as a Service – SaaS ตัง& แต่ต้นนํ&า กลางนํ&า
และปลายนํ&า ทําให้เกิด Value Chain ของห่วงโซ่ของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ทุกฝ่ายสามารถใช้งานเชือมโยง
แลกเปลียนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วมีความปลอดภัยสูง มีตน้ ทุนทีตําลง
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น t 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 และอืCนๆ
เป็ นการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่ วยงานนัน& ๆในรูปแบบของโครงการเฉพาะ
(Projects)
. นโยบายและเป้ าหมายในการดําเนิ นงานของบริษทั
บริษัท ฯ มีเ ป้ า หมายทีจะเป็ น ผู้นํ าในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารด้า น e-Business ครบวงจร ทีมุ่ ง มัน
สร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี และความใส่ใจ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า และเป็ นส่วน
สําคัญส่วนหนึงของโครงสร้างพืน& ฐานของประเทศทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินการด้านโลจิสติกส์ และช่วยเพิม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ให้มคี วามมันคงและยังยืน นอกจากนี& บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจะดําเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม
1.2 การเปลีCยนแปลงและพัฒนาการทีCสาํ คัญ
ปี พ.ศ.
2547

พัฒนาการทีCสาํ คัญ
วันที () พฤศจิกายน -./0 บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด จดทะเบียนจัดตัง& ขึ&นเพือประกอบธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับการดําเนินธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และให้บริการเครือข่าย
ระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐทีเกียวข้อง กับธุรกรรมออนไลน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
โดยเริมแรกบริษทั ได้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ธุรกรรมออนไลน์สาํ หรับการสร้างและส่งใบขนสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพือใช้ในการผ่านพิธกี ารศุลกากร การนําเข้าและส่งออกในระบบเดิม (Customs
EDI)
นอกจากนี&ยงั ให้บริการแก่ผูป้ ระกอบการในการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวไปยังระบบ
ของกรมศุลกากรโดยตรง ซึงบริการเครือข่ายรับ-ส่ง ข้อมูลนี&เรียกว่า บริการ Gateway
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ปี พ.ศ.
2549

พัฒนาการทีCสาํ คัญ
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมในโครงการนําร่องการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(e-Customs Paperless) ตามประกาศศุลกากรที 41/2549 และบริษัทฯ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการได้ตามมาตรฐานทีกรมศุลกากรกําหนด จึงทําให้บริษทั ฯ สามารถ
เปิ ดการให้บริการ e-Customs Paperless อย่างเต็มรูปแบบ ในฐานะผูพ้ ฒ
ั นาระบบงาน ในการ
สร้างเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานทีศุลกากรกําหนด (ebXML) และให้บริการรับ-ส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
บริษัทฯ ได้เข้า ร่วมโครงการนํ าร่ องพิธีก ารศุ ลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ว่ าด้วยกระบวนการทาง
ศุลกากร เกียวกับของเร่งด่วน (e-Express Consignment) โดยทําการพัฒนาระบบงานให้แก่
เจ้าหน้าทีศุลกากรในการรับข้อมูลจากผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Courier) ในการ
ผ่านพิธกี ารศุลกากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเริมโครงการ และได้กระทําต่อเนืองไป
ยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ มือมีการเปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการ

2550

บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบสําหรับผูป้ ระกอบการคลังสินค้า (Terminal Operator: TMO) ซึงเป็ น
ตัวแทนของสายการบินต่างๆ เพือบริหารข้อมูลรายงานอากาศยานเข้า-ออก บัญชี สินค้าสําหรับ
อากาศยาน (Air Cargo Manifest) ในระบบ EDI โดยสามารถเชือมโยงกับระบบ คอมพิวเตอร์
ของศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกรมศุลกากรกําหนด และสามารถให้บริการ
ในวันที 28 กันยายน 2549 ซึงเป็ นวันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ปิ ด ให้บริการเชิงพาณิชย์เต็ม
รูปแบบอย่างเป็ นทางการ
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการรายเดียวในการให้บริการรายงานบัญชีสนิ ค้าสําหรับอากาศยาน (Air
Cargo Manifest) ในระบบ e-Customs Paperless สําหรับผูป้ ระกอบการคลังสินค้า (Terminal
Operator: TMO) ทุกรายทีประกอบการทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และต่อมาได้ขยายการให้
บริการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอนๆ
ื ทัวประเทศ ทีมีการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
หลังจากประสบความสําเร็จในการเปิ ดใช้ระบบ e-Customs (Paperless) กรมศุลกากรพร้อม
ให้บริการรับชําระภาษีศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Customs e-Payment เพือ
อํานวยความสะดวกให้ผปู้ ระกอบการนําเข้าได้ชาํ ระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธหี กั บัญชี
ธนาคาร เพือให้ออกสินค้าได้ในเวลาทีรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ บริษทั ฯ จึงได้
เปิ ดบริการ Customs e-Payment Gateway เพือให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการรับชําระเงินระหว่าง
กรมศุล กากรและธนาคารต่ า งๆ โดยมีธนาคารชัน& นํ าเข้า ใช้บ ริก ารของบริษัท ฯ ทัง& สิ&น †11
ธนาคาร

2551

จากความรู้และประสบการณ์ของทีมงานในธุรกิจและการปฏิบตั ิงานของการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ รวมถึงการผ่านพิธกี ารศุลกากรสําหรับการนํ าเข้า-ส่งออกทางอากาศ ทําให้บริษัทฯ
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน (Express Courier) ชัน& นําของโลกทัง& 4 ราย
อันได้แก่ DHL, FedEx, TNT และ UPS โดยทุกบริษทั ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ
ในการสร้าง และรับ-ส่งเอกสารศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร e-Customs Paperless
กับกรมศุลกากร
กรมศุลกากรได้มปี ระกาศที 36/2551 ให้มกี ารบังคับใช้ระบบพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
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แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) สําหรับการนําของเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ บริษทั ฯ จึง
ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และการให้บริการใหม่เพิมเติม คือระบบบัญชีสนิ ค้าทางเรือ (Sea Manifest)
โดยมีสายเรือหรือตัวแทนสายเรือเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริการนี& ซึงทําให้สายเรือหรือตัวแทน
สายเรือสามารถสร้างรายงานบัญชีสนิ ค้าทางเรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีกําหนดโดยกรม
ศุ ล กากร และใช้บ ริก าร Gateway ของบริษัท ฯ ในการรับ -ส่ ง รายงานดัง กล่ า วกับ ระบบ eCustoms ของกรมศุลกากร
ตามทีได้มปี ระกาศกรมศุลกากรที 68/2551 กรมศุลกากรได้อนุ ญาตให้มกี ารผ่านพิธีการ
ศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกียวกับของเร่งด่วน และข้อมูลที
จําเป็ นตามข้อบังคับทางกฎหมายได้ถูกส่งผ่านมาก่อนทีของนัน& จะถูกนําเข้า/ส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่และการให้บริการทีเรียกว่า e-Express
ให้แก่ผปู้ ระกอบการของเร่งด่วนทัง& หลาย (Express Courier) รวมถึงผูป้ ระกอบการของเร่งด่วน
ชัน& นําของโลกทัง& 4 รายด้วย เพือให้ผปู้ ระกอบการสามารถสร้างรายงานบัญชีสนิ ค้าเข้าและออก
รวมถึงการจัดทําใบขนสินค้าเข้า/ออกสําหรับของเร่งด่วน การชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ทําการรับ-ส่งเอกสารและธุรกรรมเหล่านัน& ผ่านระบบ Gateway ของบริษทั ฯ
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2552 บริษทั ฯ ได้ทาํ การเพิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาทเป็ น 50 ล้าน
บาท ทัง& นี&เพือให้มคี ุณสมบัตใิ นการให้บริการสวิตช์ชงในการชํ
ิ
าระเงินระบบเดียวครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 โดยบริษทั ฯ ได้ทําการขอขึน& ทะเบียนและได้รบั ใบรับ
การขึน& ทะเบียน เลขที ข(3) 001/2552 จากธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและติดตัง& ระบบการเคลือนย้ายสินค้าภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Free Zone Management System: FZMS และ Free Zone Warehouse
Management System: FZWMS) เพือให้ผปู้ ระกอบการ และ หน่ วยงานทีเกียวข้องภายในเขต
ปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้งานในการรับ - ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน
บริษัทฯได้เข้าร่วมคณะทํางานย่อยเพือประสานงานและติดตามการนํ าระบบการติดตามทาง
ศุลกากร (Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกากร ซึงบริษัทฯได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพือสนับสนุ นโครงการดังกล่าวแก่ผูป้ ระกอบการขนส่งทางรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ใหม่แยกออกเป็ น ระบบบัญชีสนิ ค้าทางรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID
สําหรับการขนส่งระหว่างด่านศุลกากร ซึงทําให้ผปู้ ระกอบการได้รบั ความสะดวกรวดเร็วใน การ
ผ่านพิธกี ารศุลกากร อีกทัง& ยังเพิมประสิทธิภาพในการควบคุมและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล ‘2010 ASOCIO ICT Best Practice Award’ จากงาน 2010 ASOCIO
ICT Summit ทีกรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที 1 - 3 ธันวาคม โดยองค์กรอุตสาหกรรมคอมพิ
วติ&ง ภูมภิ าคเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization หรือ
ASOCIO)
ตามทีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้ออก
ประกาศกฎกระทรวงฉบับที 12 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลให้ธนาคารสามารถจัดทํารายงานการทําธุรกรรมทีมี
แบบกําหนดโดยสํานักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตงั & แต่วนั ที 25
สิงหาคม 2554 ซึงบริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบเพือเป็ นผู้ให้บริการการนํ าส่ง
รายงานดังกล่าวทาง อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารทัง& หมดและ สํานักงาน ปปง. โดยใช้ชอื
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการว่า Electronic Transaction Reporting Gateway: ETR Gateway
ซึงทํ า ให้ ธ นาคารได้ ร ับ ความสะดวก และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ทํ า รายงานในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์และนําส่งต่อสํานักงาน ปปง. ประเภทของธุรกรรมทีต้องทํารายงาน มีดงั นี&
(1) ธุรกรรมทีใช้เงินสดมีจํานวนเงินสดตัง& แต่ 2,000,000 บาท ขึน& ไป เว้นแต่ธุรกรรมที
เป็ น การโอนเงิน หรือ ชํา ระเงิน ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ซึงรวมถึง ธุ ร กรรมทีเกียวกับ
สังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย ให้รายงาน
เมือมีจาํ นวนเงินสดตัง& แต่ 100,000 บาทขึน& ไป
(2) ธุรกรรมทีเกียวกับทรัพย์สนิ ทีมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ตัง& แต่ 5,000,000 บาท ขึน& ไป เว้นแต่
ธุรกรรมทีเกียวกับสังหาริมทรัพย์ทเป็
ี นการโอนเงินหรือชําระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์
ให้รายงานเมือมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ตัง& แต่ 700,000 บาท ขึน& ไป
(3) ธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย ทัง& นี& ไม่ว่าจะเป็ นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2)หรือไม่ก็
ตาม
วันที 1 สิงหาคม 2555 บริษทั ฯ ได้ทําการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็ น 90 ล้าน
บาท เพือใช้สาํ หรับการเข้าซื&อหุน้ สามัญของ บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด ซึงเป็ นการปรับ
โครงสร้างการดําเนินงานเพือเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Thailand ICT Awards 2012 ในสาขา e-Logistics & Supply Chain จาก
งานประกวดซอฟต์แวร์ TICTA 2012 โดยสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารไทย ซึง
ได้รบั การสนับสนุนจากสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
บริษทั ฯได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของระบบการให้บริการและการทดสอบ
เสมือนจริง (POC : Proof of Concept) เพือดําเนินการในการพัฒนาและให้บริการเพือ
สนั บ สนุ น การตรวจสอบเพือทราบข้อ เท็จ จริง เกียวกับ ลู ก ค้ า ของสํ า นั ก งานป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) บริษทั ฯจึงสามารถเปิ ดให้บริการ CDD Gateway
(Customer Due Diligence Gateway) ได้ในวันที (/ กันยายน -...

2556

บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตประเภทบัญชี ค(4) แทนใบรับการขึน& ทะเบียน เลขที ข (t) oo(/-..จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการสวิตช์
ชิงในการชําระเงินหลายระบบ เลขที ค(4) 001/2555 ณ วันที 11 ธันวาคม 2555 โดย
ใบอนุญาตนี&มอี ายุ 10 ปี และทําให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการในฐานะศูนย์กลางหรือจุดเชือมต่อ
รับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างธนาคารต่างๆ และผู้เรียกเก็บเงินซึง
เป็ นหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบริษทั ต่างๆ
วันที / ธันวาคม -..† บริษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด ใน
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สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนทีชําระแล้ว มูลค่าทีตราไว้เท่ากับ (oo บาทต่อหุน้ ในราคาหุน้ ละ
(oo บาท รวมเป็ นเงิน .o ล้านบาท จากบริษทั ครีเอชันกรุ๊บ จํากัด โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์
รุจริ าพงศ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึงการทํารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในด้านราคาซือ& ขายและ
เป็ นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพือเตรียมความพร้อมในการนําหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ฯ ได้ทําการเพิมทุนจดทะเบียนจาก )o ล้านบาท เป็ น 100
ล้านบาท โดยการจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
วันที ( มกราคม -..0 บริษัทฯ ได้ซ&อื กิจ การบริษัท ซอฟท์แวร์ล&งิ ค์ จํากัด และบริษัทฯ ได้
ยกเลิกสัญญาค่าลิขสิทธิการใช้
โปรแกรมใบขน ซึงจ่ายให้แก่บริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด
m
วันที 1 เมษายน 2557 บริษทั ฯ ได้ทาํ การเพิมทุนจดทะเบียนจาก (oo ล้านบาท เป็ น 160 ล้าน
บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้กบั (() ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ † ล้านบาท และ (-) คุณ
พิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ เพือเป็ นค่าตอบแทนในการซือ& กิจการ บริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด ใน
ราคา ./ ล้านบาท ซึงการทํารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในด้านราคาซือ& ขายและจะ
ทําให้บริษทั ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั บริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์
m
จํากัด ซึงผูบ้ ริหารคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ ดีขน&ึ
วันที 22 เมษายน 2557 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น
200 ล้านบาท เพือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริมดําเนินโครงการพัฒนาระบบนํ าส่งข้อมูลการนํ าเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea eManifest) ในเดือนมิถุนายน -..0

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ในปี -..† ถึง -..0 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และเพือเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี&
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้าง
บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

กลุ่มคุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
100%
บริษทั ครีเอชันกรุ๊บ จํากัด

20%

80%

บริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด
60%

100%
บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด

40%

บริษทั ฯ

ทีมา: บริษทั ฯ
โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ หลังการปรับโครงสร้าง
บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

กลุ่มคุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์

25%

75%
บริษทั ฯ

100%
บริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด
ทีมา: บริษทั ฯ
หมายเหตุ: ( ปจั จุบนั บริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด ได้เลิกกิจการและได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว

ก่อนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุน้ กลุ่มคุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ เป็ นผู้ถอื หุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่านบริษัท
ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ †o ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทัง& หมดของบริษทั ฯ และบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ /o ของหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทัง& หมดของ
บริษทั ฯ
วันที / ธันวาคม -..† บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนอีก .o ล้านบาทโดยการขายหุน้ เพิมทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของบริษัท ฯ ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น เพือนํ าเงินทุ น ทีได้ไปซื&อ หุ้นสามัญ ทีออกแล้ว และชํา ระแล้วทัง& หมดของบริษัท
เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด มูลค่าทีตราไว้เท่ากับ 100 บาทต่อหุน้ ในราคาหุน้ ละ (oo บาท จากบริษทั ครีเอชันกรุ๊บ จํากัด
โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึงการทํารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลทัง& ในด้านราคาซือ& ขาย
และเป็ นการเตรียมความพร้อมในการนําหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนืองจากบริษทั เค
ลาด์ ครีเอชัน จํากัด มีสนิ ทรัพย์ทสํี าคัญ คือ คอมพิวเตอร์ระบบเคลาด์ทมีี ความสําคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ซึงรองรับการ
ให้บริการกลุ่ม e-Business Services ทีปจั จุบนั ดําเนินการโดยบริษทั ย่อย
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

วันที ( มกราคม 2557 บริษทั ฯ ซือ& กิจการบริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในราคา ./ ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้โอนทรัพย์สนิ และพนักงานจากบริษทั ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด ในปจั จุบนั
บริษัท ซอฟท์แวร์ลง&ิ ค์ จํากัด ได้เลิกกิจการและได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินทาง
การเงินอิสระรายหนึงพิจารณามูลค่าของกิจการ บริษัท ซอฟท์แวร์ล&งิ ค์ จํากัด และแสดงความเห็นว่าการทํารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในด้านราคาซือ& ขายและการซือ& กิจการดังกล่าวจะทําให้บริษทั ฯ ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิการใช้
m
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั บริษัท ซอฟท์แวร์ล&งิ ค์ จํากัด อีกต่อไป ซึงผู้บริหารคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ดีขน&ึ
การเสนอขายหุ้น สามัญ ในครัง& นี& เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ จํา นวนไม่ เ กิน 40,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรียกชําระแล้วทัง& หมด
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง& นี& โดยโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการเสนอขายจะเป็ นดังต่อไปนี&

รายชืCอผูถ้ ือหุ้น

จํานวนหุ้น (หุ้น)
1. นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชน

ณ วันทีC 31 มีนาคม 2559
ร้อยละ

จํานวนหุ้น (หุ้น)

ร้อยละ

119,999,980

75.00

119,999,980

60.00

40,000,000

25.00

40,000,000

20.00

3. นายอัครเดช โรจน์เมธา

(o

-

10

-

4. นายพิชยั อัศวนภากาศ

(o

-

10

-

-

-

40,000,000

20.00

160,000,000

100.00

200,000,000

100.00

2. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

5. หุน้ ทีเสนอขายแก่ประชาชน
รวม
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