บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริ ษทั
ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วันที่ 8 – 10 มิ ถนุ ำยน พ.ศ. 2559)
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผูเ้ สนอขำย :
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิจ :

พัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำย :

40,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุน้ : เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จำนวน 22,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อย
ละ 55.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำย) และเสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯและ/หรือ
บริษทั ย่อยจำนวน 18,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 45.0 ของจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำย)
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำย : รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน : 4.00 บำทต่อหุน้
มูลค่ำกำรเสนอขำย :

160,000,000 บำท

กำรเสนอขำยหุน้ หรือ :
หลักทรัพย์แปลงสภำพใน
ช่วง 90 วันก่อนหน้ำ

ไม่มี

มูลค่ำทีต่ รำไว้ (par) :

1.00 บำทต่อหุน้

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี :
(book value)

1.10 บำทต่อหุน้ คำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ซึง่ เท่ำกับ 176.70 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้วจำนวน 160 ล้ำนหุน้ ทัง้ นี้มลู ค่ำ
ตำมรำคำบัญชีจะเท่ำกับ 1.68 บำทต่อหุน้ หำกคำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2559 ซึง่ เท่ำกับ 176.70 ล้ำนบำท รวมกับมูลค่ำกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ท่ี
160.00 ล้ำนบำท หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ใน
ครัง้ นี้ จำนวน 200 ล้ำนหุน้

ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำ: พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio :
เสนอขำยและข้อมูลทำงกำร P/E) ที่ 11.76 เท่ำ ทัง้ นี้คดิ เป็ นอัตรำส่วนลด (Discount) ประมำณร้อยละ 37.41 หำก
เงินเพื่อประกอบกำรประเมิน เปรียบเทียบกับอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลีย่ ย้อนหลัง 3 เดือนของบริษทั จดทะเบียน
รำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย
ทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
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P/E ratio ของบริษทั อื่นใน : บริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
อุตสำหกรรมเดียวกัน
ได้แก่ บริษทั อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“INET”) บริษทั เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
(มหำชน) (“MFEC”) และ บริษทั แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
(“AIT”) โดย P/E Ratio เฉลีย่ ของทัง้ 3 บริษทั ในช่วง 3 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม
พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เท่ำกับ 18.79 เท่ำ
สัดส่วนของ “ผูม้ สี ว่ นร่วม : จำนวน 50,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว
ในกำรบริหำร”
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ทีไ่ ม่ตดิ Silent Period
ตลำดรอง :

ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมวดธุรกิจ :

เทคโนโลยี (TECH)

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน :

เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ประมำณ 152.16 ล้ำนบำท ภำยหลังหัก
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน
เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจ

จำนวนเงิ นที่ ใช้โดยประมำณ
(ล้ำนบำท)
152.16

ระยะเวลำที่ใช้โดยประมำณ
ภำยในปีหลังจำก 2 เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์

นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษีเงินได้นิ ติบุคคล และหักสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรจ่ำยเงิน ปนั ผลดัง กล่ำวอำจ
เปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน และแผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในสัญญำต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ผูกพันอยู่ ทัง้ นี้มติของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ำยเงินปนั ผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีอำนำจอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงิน
ปนั ผลระหว่ำงกำลได้ โดยจะรำยงำนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์:
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เน็ตเบย์”) ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยเน็ตเบย์เกิดจำกกำรร่วมทุน ระหว่ำงกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหำรของบริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด
(“ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์”) เป็ นบริษทั พัฒนำซอฟต์แวร์เกีย่ วกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหำชน) (“INET”) ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์
และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีค่ รบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำค
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ธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำครัฐและประชำชน (G2C) ซึง่ ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำน
บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ยังถือหุน้ ในบริษทั เคลำด์ ครี
เอชัน่ จำกัด (“เคลำด์ ครีเอชัน”)
่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชำระแล้ว
โดยเคลำด์ ครีเอชันประกอบธุ
่
รกิจเป็ นผู้เ สนอให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ ( CDD
Gateway) ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และ
เป็ นบริษทั เจ้ำของระบบ Private Cloud Computing
กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading
- กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำรกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
- กำรให้บริกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
- กำรให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest)
- กำรให้บริกำรระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
2. กลุ่มบริกำร e-Business Services
- ระบบกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถำบัน
กำรเงิน) หรือ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
- ระบบกำรให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ หรือ CDD Gateway (Customer Due
Diligence Gateway)
3. กลุ่ม Projects และอื่นๆ
เป็ นกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศภำยในให้แก่ลูกค้ำหรือหน่ วยงำนนัน้ ๆในรูปแบบของโครงกำรเฉพำะ
(Projects)
ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่:
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
2. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
3. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
4. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
5. หุน้ ทีเ่ สนอขำยแก่ประชำชน
รวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
จำนวนหุ้น (หุ้น)
111,999,980
04,000,000
14
14
061,000,000
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ร้อยละ
75.00
25.00
4.44
4.44
011.11

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
แก่ประชำชน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้อยละ
119,999,980
60.00
40,000,000
24.44
10
4.44
10
4.44
40,000,000
20.00
011,000,000
100.00
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สัดส่วนรำยได้:
งบกำรเงิ นประหนึ่ งทำ
ใหม่ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ-.ค.56
1

1. กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading
2
2. กลุ่มบริกำร e-Business Services
3. Projects และอืน่ ๆ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร

หมำยเหตุ :

ล้ำนบำท
114.68
28.09
6.53
149.30

ร้อยละ
76.81
18.81
4.37
100.00

งบกำรเงิ นรวม สำหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ-.ค.57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้ำนบำท
ร้อยละ
130.04
70.39
51.14
27.68
3.56
1.93
184.74
100.00

งบกำรเงิ นรวม สำหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ-.ค.58
ล้ำนบำท
150.52
65.71
7.58
223.81

ร้อยละ
67.25
29.36
3.39
100.00

งบกำรเงิ นรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31-มี-.ค.58
ล้ำนบำท
35.83
14.25
1.29
51.37

ร้อยละ
69.75
27.74
2.51
100.00

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

ร้อยละ
62.07
29.42
8.51
100.00

(1) กำรให้บริกำร e-Customs Paperless ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ซึง่ รำยได้เกินกว่ำกึ่งหนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร eLogistics Trading มำจำกกำรให้บริกำร e-Custom Paperless
(2) กำรให้บริกำร CDD Gateway ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Business Services ซึง่ รำยได้เกินกว่ำกึง่ หนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Business
Service มำจำกกำรให้บริกำร CDD Gateway

คณะกรรมกำรบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
1. นำยไพรัช ธัชยพงษ์1
2. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รจุ ริ ำพงศ์
3. นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร1
4. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์1
5. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
6. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
7. นำงปทั มำ วงษ์ถว้ ยทอง
8. นำยวิชติ ญำณอมร
9. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ 1กรรมกำรแต่งตัง้ โดย บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิ จของบริษทั
1. ควำมเสีย่ งด้ำนกำรแข่งขัน
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรทีห่ น่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องเพิกถอนกำรอนุญำตทีจ่ ำเป็ น
3. ควำมเสีย่ งจำกรำยได้หลักของบริษทั ฯ มำจำกกำรให้บริกำรพิธศี ลุ กำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
4. ควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงบุคคลำกร
5. ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยของรัฐบำล
6. ควำมเสีย่ งจำกควำมมีเสถียรภำพของระบบกำรให้บริกำร
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7.
8.
9.
10.

ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่แน่นอนของผลตอบแทนจำกกำรประกอบธุรกิจใหม่
ควำมเสีย่ งจำกกำรให้เครดิตทำงกำรค้ำแก่ลกู ค้ำ

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
11. ควำมเสีย่ งจำกกำรมีผถู้ อื หุน้ รำยใหญ่ทม่ี อี ำนำจกำหนดนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
12. ควำมเสีย่ งในเรื่องตลำดรองสำหรับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
งบการเงิ น
ประหนึ่ งทาใหม่

งบการเงิ นรวม 2

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นรวม

ปี 2557
ปี 2558
3 เดือน ปี 2559
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
171.96
198.01
251.08
251.67
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
111.91
106.55
157.42
176.70
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
149.30
184.74
223.81
63.93
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
43.50
56.77
50.22
13.64
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
36.48
16.44
65.05
19.18
กาไรสุทธิต่อหุน้ ปรับลด (Diluted EPS) (บาทต่อหุน้ )1
0.18
0.08
0.33
0.10
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่า)
0.54
0.86
0.59
0.42
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
19.31
8.89
28.97
30.52
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (ร้อยละ)
27.64
15.05
49.29
45.92
หมำยเหตุ 1 คำนวณจำกจำนวนหุน้ ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปจ
่ ำนวนทัง้ สิน้ 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
2
อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ทีแ่ สดงผลกำรดำเนินงำนปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับผลกำร
ดำเนินงำนปี 2558 ทัง้ นี้ กำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็ นกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรง 2557) เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงำน
ปี 2556

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีค่ รบวงจร โดยกำร
ให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่ 1) กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading 2) กลุ่มบริกำร eBusiness Services และ 3) กลุ่ม Projects และอื่นๆ ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีรำยได้ในกลุ่มบริกำร e-Logistics เป็ นรำยได้หลักใน
สัดส่วนประมำณร้อยละ 62 ถึง ร้อยละ 76 ของรำยได้รวม
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 อยู่ท่ี 184.74 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 35.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.74 โดยมีสำเหตุหลักจำก 1) กำรรับรูร้ ำยได้จำกบริกำร CDD
Gateway เต็มปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้ในส่วนกลุ่มบริกำร e-Business Services เพิม่ ขึน้ เป็ น 51.14 ล้ำนบำท
จำกปี 2556 ที่ 28.09 ล้ำนบำท 2) รำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading เพิม่ ขึน้ 15.36 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
13.39 จำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำและกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมของบริษทั ฯ และจำกโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 5

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

และส่งออกสินค้ำทำงทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่ำงกำรท่ำเรือและกรมศุลกำกรทีเ่ ริม่ ให้บริกำรในเดือนมิถุนำยน 2557
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 223.81 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 39.07 ล้ำนบำท จำกปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.15 เนื่องจำก 1) กำรเติบโตของรำยได้จำกกลุ่ม
ธุรกิจ e-Logistics Trading จำก 130.04 ล้ำนบำท เป็ น 150.52 ล้ำนบำท จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิม
และขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ รวมถึงกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำทำง
ทะเล (Sea e-Manifest) ทีเ่ ริม่ โครงกำรในเดือนมิถุนำยน 2557 ได้เต็มปี 2) กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำร CDD
Gateway จำกกำรขยำยตัวของฐำนลูกค้ำ ซึง่ บริษทั ฯได้เน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำ 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจสถำบันกำรเงิน
บริษทั ประกันภัย และบริษทั หลักทรัพย์
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 63.93 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 12.56 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.45 เนื่องจำกกำรเติบโตของ
รำยได้ CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริกำร e-Business Services) อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรทีบ่ ริษทั ฯสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในส่วนบริกำร e-Logistics Trading จนมำถึงไตรมำสปจั จุบนั นอกจำกนี้ยงั มีกำรรับรู้
รำยได้สว่ น Project จำกกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้ำรำยหนึ่งจำนวน 5.44 ล้ำนบำท
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 36.48 ล้ำนบำท 16.44 ล้ำนบำท และ 65.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2557 เท่ำกับ 16.44 ล้ำนบำท โดยกำไรสุทธิของบริษทั ฯ ปรับตัวลดลงจำกในปี 2556
เท่ำกับ 20.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.94 โดยมีสำเหตุมำจำก บริษทั ฯ ได้ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผู้บริหำรในปี 2557 ซึ่งในปี 2558 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและ
ผูบ้ ริหำรในระดับทีใ่ กล้เคียงกับปี 2557 และจ่ำยโบนัสประจำปี ให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรในระดับปกติ รวมถึงบริษทั ฯยังมี
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับที่ปรึกษำกำรเงินและที่ปรึกษำ
กฎหมำย เป็ นต้น
กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ำกับ 65.05 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 48.61 ล้ำนบำท จำกปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 295.76 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรลดลงของต้นทุนบริกำรจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อม
รำคำเพรำะบริษทั ได้ตดั ค่ำเสือ่ มรำคำของระบบเครือข่ำย Private Cloud Computing ครบทัง้ จำนวนเมื่อปี 2557
กำไรสุทธิสำหรับสำมเดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 19.18 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2.76 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของ
ปี 2558 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.83 เนื่องจำกบริษทั ฯสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ได้ในทุกส่วนธุรกิจ รวมถึงสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่สำมำรถสร้ำงกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงต่ อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯมีอตั รำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์สูงถึงร้อยละ 28.97 ในช่วงปี 2558 และสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้ำงเงินทุนที่มหี นี้สนิ ต่ ำโดย บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 0.54 เท่ำ
0.86 เท่ำ 0.59 เท่ำ และ 0.42 เท่ำ ตำมลำดับ อีกทัง้ ในปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มรี ำยกำรหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ย เนื่องจำก
บริษทั ฯมีกำรทยอยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรจน
ครบทัง้ จำนวนในปี 2558 อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ประกำศปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำ ตอบแทนพิเศษแก่พนักงำน
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

และผูบ้ ริหำรในปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิม่ สูงขึน้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จึงเพิม่ ขึน้ ใน
ปี 2557
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
e-mail address

นำงสุธำริน วงศ์สอ่ งจ้ำ
719/5,8-9 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-620-1800
sutarin@netbay.co.th
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