บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
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
(“ซอฟท์แวร์ล้งิ ค์”) ซึ่งเป็ นบริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“INET”) ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยแรกของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีค่ รบวงจรระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐ (B2G) ระหว่ำงภำค
ธุรกิจและภำคธุรกิจ (B2B) และระหว่ำงภำครัฐและประชำชน (G2C) ซึง่ ณ วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษทั ฯ มีทุนจด
ทะเบียน 200 ล้ำนบำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) ยังถือหุน้
ในบริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด (“เคลำด์ ครีเอชัน”)
่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชำระแล้ว โดย
เคลำด์ ครีเอชันประกอบธุ
่
รกิจเป็ นผูเ้ สนอให้บริกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (CDD Gateway) ระบบ
กำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อส่งรำยงำนธุรกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็ นบริษัท
เจ้ำของระบบ Private Cloud Computing
บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ มุ่งมัน่ คิดค้น ออกแบบ และพัฒนำ “นวัตกรรมเทคโนโลยี ”
(Innovative Technology) ของตนเอง เพื่อให้เกิดควำมแตกต่ำงกว่ำธุรกิจของคู่แข่งขันในตลำดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT) ซึง่ ผูป้ ระกอบกำรในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ในประเทศไทยส่วนมำกจะดำเนินธุรกิจในลักษณะ
ของ SI (System Integrator) คือ SI จะเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์เน็ตเวิรค์ (Network) และ
ซอฟท์แวร์ (Software) ในลักษณะเป็ นโครงกำร (Project Base) และเป็ นผูด้ ำเนินกำรติดตัง้ ทัง้ โครงกำรให้แก่ลูกค้ำทัง้
ภำครัฐและเอกชน นอกจำกนี้ ยังมีผู้ประกอบกำรในธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) อีกประเภทหนึ่ง คือ ผู้รบั จ้ำงผลิต
และพัฒนำซอฟท์แวร์ (Software House)
บริษัทฯ วำงกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่ชดั เจนในกำรก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ด้วยกำรสร้ำง
“นวัตกรรมเทคโนโลยี ” (Innovative Technology) ของตนเองเพื่อให้เกิด ผลิตภัณฑ์และบริกำรในรูปแบบของ
Software as a Service (SaaS) โดยกำหนดจุดยืน (Positioning) ขององค์กรในกำรเป็ นผูใ้ ห้บริกำร e-Business
Gateway (Online Service ให้บริกำรตลอด 24 ชัวโมงทุ
่
กวัน) ภำยใต้หลักกำร “Better Faster Cheaper” โดยในอดีตที่
ผ่ำนมำ บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรดังกล่ำวมำโดยตลอด ทำให้ลูกค้ำไม่จำเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสูง ในกำรซือ้
ซอฟต์แวร์ ค่ำใช้จ่ำยลิขสิทธิ ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำรำยปี กำรให้บริกำรของบริษัทฯ “เร็วกว่ำและถูกกว่ำ ”
เนื่องจำกบริษัทฯ คิดค่ำใช้บริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำน (Transaction Base) ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ในประเทศไทย และบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำร Software as a Service (SaaS) เป็ นรำยแรกๆ
บริษทั ฯ สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงในอุตสำหกรรมจำกกำรกำหนดกลยุทธ์ทผ่ี ่ำนมำเป็ นเวลำกว่ำ 12 ปี บริษทั
ฯ สำมำรถสร้ำงรำยได้ทม่ี แี นวโน้มเติบโตขึน้ อย่ำงสม่ำเสมอและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม Platform ของตนเองเพื่อให้เกิดกำร
บริกำรในรูปแบบของกำรเป็ นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมโยง (Central Gateway) แลกเปลีย่ นข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำง
ภำคธุรกิจเอกชนกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ (Business to Government – B2G) ส่งผลให้ผใู้ ช้บริกำรค่อนข้ำงพึงพอใจ ใช้
บริกำรซ้ำ และยังมีแนวโน้มของปริมำณผูใ้ ช้บริกำรเพิม่ ขึน้ สร้ำงควำมยังยื
่ นให้แก่ธุรกิจของบริษทั ฯ มำจนถึงทุกวันนี้
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กำรให้บริกำรทีค่ รบวงจรของบริษทั ฯ ตัง้ แต่กำรพัฒนำ Software as a Service – SaaS ตัง้ แต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ
และปลำยน้ ำ ทำให้เกิด Value Chain ของห่วงโซ่ของข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ทุกฝ่ำยสำมำรถใช้งำนเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลกันได้อย่ำงรวดเร็วมีควำมปลอดภัยสูง มีตน้ ทุนทีต่ ่ำลง
กำรให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่
1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading
- กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำรกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless)
- กำรให้บริกำรชำระค่ำภำษีอำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
- กำรให้บริกำรระบบรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำ/ออกแบบไร้เอกสำร (e-Manifest)
- กำรให้บริกำรระบบผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
2. กลุ่มบริการ 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)
1.1 นโยบายและเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของบริษทั
บริษัท ฯ มีเ ป้ ำ หมำยที่จ ะเป็ น ผู้น ำในกำรพัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ำรด้ำ น e-Business ครบวงจร ที่มุ่ ง มัน่
สร้ำงสรรค์ ผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยี และควำมใส่ใจ โดยคำนึงถึงควำมพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้ำ และเป็ น ส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศทีช่ ่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรด้ำนโลจิสติกส์ และช่วยเพิม่
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ ให้มคี วำมมันคงและยั
่
งยื
่ น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใส มีระบบกำรตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และจะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มอย่ำงเป็ นธรรม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี พ.ศ.
2547

พัฒนาการที่สาคัญ
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2547 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
พัฒนำผลิตภัณฑ์สำหรับกำรดำเนินธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และให้บริกำรเครือข่ำย
ระหว่ำงภำคธุรกิจและภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง กับธุรกรรมออนไลน์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท
โดยเริม่ แรกบริษทั ได้พฒ
ั นำซอฟต์แวร์ธุรกรรมออนไลน์สำหรับกำรสร้ำงและส่งใบขนสินค้ำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกร กำรนำเข้ำและส่งออกในระบบเดิม (Customs
EDI)
นอกจำกนี้ยงั ให้บริกำรแก่ผปู้ ระกอบกำรในกำรรับ -ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำวไปยังระบบ
ของกรมศุลกำกรโดยตรง ซึง่ บริกำรเครือข่ำยรับ-ส่ง ข้อมูลนี้เรียกว่ำ บริกำร Gateway
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ปี พ.ศ.
2549

พัฒนาการที่สาคัญ
บริษทั ฯ ได้เข้ำร่วมในโครงกำรนำร่องกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
(e-Customs Paperless) ตำมประกำศศุลกำกรที่ 41/2549 และบริษัทฯ สำมำรถพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรได้ตำมมำตรฐำนทีก่ รมศุลกำกรกำหนด จึงทำให้บริษทั ฯ สำมำรถ
เปิ ดกำรให้บริกำร e-Customs Paperless อย่ำงเต็มรูปแบบ ในฐำนะผูพ้ ฒ
ั นำระบบงำน ในกำร
สร้ำงเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนทีศ่ ุลกำกรกำหนด (ebXML) และให้บริกำรรับ-ส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำวเข้ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร
บริษัทฯ ได้เข้ำ ร่วมโครงกำรนำร่ องพิธีก ำรศุ ลกำกรอิเล็กทรอนิ กส์ว่ ำด้วยกระบวนกำรทำง
ศุลกำกร เกีย่ วกับของเร่งด่วน (e-Express Consignment) โดยทำกำรพัฒนำระบบงำนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรในกำรรับข้อมูลจำกผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน (Express Courier) ในกำร
ผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกร ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองในช่วงเริม่ โครงกำร และได้กระทำต่อเนื่องไป
ยังท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมเิ มื่อมีกำรเปิ ดให้บริกำรอย่ำงเป็ นทำงกำร

2550

บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำระบบสำหรับผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำ (Terminal Operator: TMO) ซึง่ เป็ น
ตัวแทนของสำยกำรบินต่ำงๆ เพื่อบริหำรข้อมูลรำยงำนอำกำศยำนเข้ำ-ออก บัญชี สินค้ำสำหรับ
อำกำศยำน (Air Cargo Manifest) ในระบบ EDI โดยสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบ คอมพิวเตอร์
ของศุลกำกรตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ รมศุลกำกรกำหนด และสำมำรถให้บริกำร
ในวันที่ 28 กันยำยน 2549 ซึงเป็ นวันทีท่ ่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมเิ ปิ ด ให้บริกำรเชิงพำณิชย์เต็ม
รูปแบบอย่ำงเป็ นทำงกำร
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรรำยเดียวในกำรให้บริกำรรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำสำหรับอำกำศยำน (Air
Cargo Manifest) ในระบบ e-Customs Paperless สำหรับผูป้ ระกอบกำรคลังสินค้ำ (Terminal
Operator: TMO) ทุกรำยทีป่ ระกอบกำรทีท่ ่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และต่อมำได้ขยำยกำรให้
บริกำรไปยังท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอ่นื ๆ ทัวประเทศ
่
ทีม่ กี ำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ
หลังจำกประสบควำมสำเร็จในกำรเปิ ดใช้ระบบ e-Customs (Paperless) กรมศุลกำกรพร้อม
ให้บริกำรรับชำระภำษีศุลกำกรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Customs e-Payment เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้ผปู้ ระกอบกำรนำเข้ำได้ชำระเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธหี กั บัญชี
ธนำคำร เพื่อให้ออกสินค้ำได้ในเวลำทีร่ วดเร็ว และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร บริษทั ฯ จึงได้
เปิ ดบริกำร Customs e-Payment Gateway เพื่อให้บริกำรรับ-ส่งข้อมูลกำรรับชำระเงินระหว่ำง
กรมศุลกำกรและธนำคำรต่ำงๆ โดยมีธนำคำรชัน้ นำเข้ำใช้บริกำรของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 6 ธนำคำร

2551

จำกควำมรู้และประสบกำรณ์ของทีมงำนในธุรกิจและกำรปฏิบตั ิงำนของกำรขนส่งสินค้ำทำง
อำกำศ รวมถึงกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรสำหรับกำรนำเข้ำ -ส่งออกทำงอำกำศ ทำให้บริษัทฯ
ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน (Express Courier) ชัน้ นำของโลกทัง้ 4 รำย
อันได้แก่ DHL, FedEx, TNT และ UPS โดยทุกบริษทั ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษทั ฯ
ในกำรสร้ำง และรับ-ส่งเอกสำรศุลกำกร อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร e-Customs Paperless
กับกรมศุลกำกร
กรมศุลกำกรได้มปี ระกำศที่ 36/2551 ให้มกี ำรบังคับใช้ระบบพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสำร (e-Customs Paperless) สำหรับกำรนำของเข้ำ ณ ท่ำเรือกรุงเทพ บริษทั ฯ จึง
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ได้พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรใหม่เพิม่ เติม คือระบบบัญชีสนิ ค้ำทำงเรือ (Sea Manifest)
โดยมีสำยเรือหรือตัวแทนสำยเรือเป็ นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริกำรนี้ ซึง่ ทำให้สำยเรือหรือตัวแทน
สำยเรือสำมำรถสร้ำงรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำทำงเรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่กี ำหนดโดยกรม
ศุ ลกำกร และใช้บ ริก ำร Gateway ของบริษัท ฯ ในกำรรับ -ส่ง รำยงำนดัง กล่ ำ วกับ ระบบ eCustoms ของกรมศุลกำกร
ตำมที่ได้มปี ระกำศกรมศุลกำกรที่ 68/2551 กรมศุลกำกรได้อนุ ญำตให้มกี ำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกร อิเล็กทรอนิกส์ว่ำด้วยกระบวนกำรทำงศุลกำกรเกี่ยวกับของเร่งด่วน และข้อมูลที่
จำเป็ นตำมข้อบังคับทำงกฎหมำยได้ถูกส่งผ่ำนมำก่อนทีข่ องนัน้ จะถูกนำเข้ำ /ส่งออกด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ ใหม่และกำรให้บริกำรที่เรียกว่ำ e-Express
ให้แก่ผปู้ ระกอบกำรของเร่งด่วนทัง้ หลำย (Express Courier) รวมถึงผูป้ ระกอบกำรของเร่งด่วน
ชัน้ นำของโลกทัง้ 4 รำยด้วย เพื่อให้ผปู้ ระกอบกำรสำมำรถสร้ำงรำยงำนบัญชีสนิ ค้ำเข้ำและออก
รวมถึงกำรจัดทำใบขนสินค้ำเข้ำ/ออกสำหรับของเร่งด่วน กำรชำระภำษีทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
ทำกำรรับ-ส่งเอกสำรและธุรกรรมเหล่ำนัน้ ผ่ำนระบบ Gateway ของบริษทั ฯ
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552 บริษทั ฯ ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 10 ล้ำนบำทเป็ น 50 ล้ำน
บำท ทัง้ นี้เพื่อให้มคี ุณสมบัตใิ นกำรให้บริกำรสวิตช์ชงิ่ ในกำรชำระเงินระบบเดียวครบถ้วนตำม
ข้อกำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย ในฐำนะผู้ รบั ผิดชอบในกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำร
กำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำร
ชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 โดยบริษทั ฯ ได้ทำกำรขอขึน้ ทะเบียนและได้รบั ใบรับ
กำรขึน้ ทะเบียน เลขที่ ข(3) 001/2552 จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำและติดตัง้ ระบบกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำภำยในเขตปลอดอำกร ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ (Free Zone Management System: FZMS และ Free Zone Warehouse
Management System: FZWMS) เพื่อให้ผปู้ ระกอบกำร และ หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยในเขต
ปลอดอำกร ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ใช้งำนในกำรรับ - ส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงกัน
บริษัทฯได้เข้ำร่วมคณะทำงำนย่อยเพื่อประสำนงำนและติดตำมกำรนำระบบกำรติดตำมทำง
ศุลกำกร (Tracking System) หรือระบบ RFID ของกรมศุลกำกร ซึ่งบริษัทฯได้พฒ
ั นำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่เพื่อสนับสนุ นโครงกำรดังกล่ำวแก่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งทำงรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ใหม่แยกออกเป็ น ระบบบัญชีสนิ ค้ำทำงรถยนต์ (Car Manifest) และระบบ RFID
สำหรับกำรขนส่งระหว่ำงด่ำนศุลกำกร ซึง่ ทำให้ผปู้ ระกอบกำรได้รบั ควำมสะดวกรวดเร็วใน กำร
ผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกร อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรควบคุมและควำมปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้รบั รำงวัล ‘2010 ASOCIO ICT Best Practice Award’ จำกงำน 2010 ASOCIO
ICT Summit ทีก่ รุงไทเป ไต้หวัน ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 ธันวำคม โดยองค์กรอุตสำหกรรมคอมพิ
วติ้ง ภูมภิ ำคเอเชีย-โอเชียเนีย (Asian-Oceanian Computing Industry Organization หรือ
ASOCIO)
ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) ได้ออก
ประกำศกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตปิ ้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลให้ธนำคำรสำมำรถจัดทำรำยงำนกำรทำธุรกรรมทีม่ ี
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แบบกำหนดโดยสำนักงำน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25
สิงหำคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกและตรวจสอบเพื่อเป็ นผู้ให้บริกำรกำรนำส่ง
รำยงำนดังกล่ำวทำง อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงธนำคำรทัง้ หมดและ สำนักงำน ปปง. โดยใช้ช่อื
ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรว่ำ Electronic Transaction Reporting Gateway: ETR Gateway
ซึ่ง ท ำให้ ธ นำคำรได้ ร ับ ควำมสะดวก และลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจัด ท ำรำย งำนในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์และนำส่งต่อสำนักงำน ปปง. ประเภทของธุรกรรมทีต่ อ้ งทำรำยงำน มีดงั นี้
(1) ธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสดมีจำนวนเงินสดตัง้ แต่ 2,000,000 บำท ขึน้ ไป เว้นแต่ธุรกรรมที่
เป็ น กำรโอนเงิน หรือ ช ำระเงิน ทำงอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ึง รวมถึง ธุ ร กรรมที่เ กี่ย วกับ
สังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นกำรโอนเงินหรือชำระเงินทำง อิเล็กทรอนิกส์ ดว้ ย ให้รำยงำน
เมื่อมีจำนวนเงินสดตัง้ แต่ 100,000 บำทขึน้ ไป
(2) ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่ำทรัพย์สนิ ตัง้ แต่ 5,000,000 บำท ขึน้ ไป เว้นแต่
ธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับสังหำริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นกำรโอนเงินหรือชำระเงินทำง อิเล็กทรอนิกส์
ให้รำยงำนเมื่อมีมลู ค่ำทรัพย์สนิ ตัง้ แต่ 700,000 บำท ขึน้ ไป
(3) ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ทัง้ นี้ ไม่ ว่ำจะเป็ นธุรกรรมตำม (1) หรือ (2)หรือไม่ก็
ตำม
วันที่ 1 สิงหำคม 2555 บริษทั ฯ ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็ น 90 ล้ำน
บำท เพื่อใช้สำหรับกำรเข้ำซื้อหุน้ สำมัญของ บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด ซึ่งเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรดำเนินงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้รบั รำงวัล Thailand ICT Awards 2012 ในสำขำ e-Logistics & Supply Chain จำก
งำนประกวดซอฟต์แวร์ TICTA 2012 โดยสมำคมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไทย ซึง่
ได้รบั กำรสนับสนุนจำกสำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
บริษทั ฯได้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของระบบกำรให้บริกำรและกำรทดสอบ
เสมือนจริง (POC : Proof of Concept) เพื่อดำเนินกำรในกำรพัฒนำและให้บริกำรเพื่อ
สนั บ สนุ น กำรตรวจสอบเพื่อ ทรำบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้ ำ ของส ำนั ก งำนป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน ปปง.) บริษทั ฯจึงสำมำรถเปิ ดให้บริกำร CDD Gateway
(Customer Due Diligence Gateway) ได้ในวันที่ 14 กันยำยน 2555

2556

บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญำตประเภทบัญชี ค(4) แทนใบรับกำรขึน้ ทะเบียน เลขที่ ข (3) 001/2552
จำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรให้บริกำรสวิตช์
ชิง่ ในกำรชำระเงินหลำยระบบ เลขที่ ค(4) 001/2555 ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2555 โดย
ใบอนุญำตนี้มอี ำยุ 10 ปี และทำให้บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรในฐำนะศูนย์กลำงหรือจุดเชื่อมต่อ
รับส่งข้อมูลรำยกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงธนำคำรต่ำงๆ และผู้เรียกเก็บเงินซึ่ง
เป็ นหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ หรือบริษทั ต่ำงๆ
วันที่ 4 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ ได้เข้ำลงทุนในหุน้ สำมัญของ บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนทีช่ ำระแล้ว มูลค่ำทีต่ รำไว้เท่ำกับ 100 บำทต่อหุน้ ในรำคำหุน้ ละ
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100 บำท รวมเป็ นเงิน 50 ล้ำนบำท จำกบริษทั ครีเอชันกรุ
่ ๊บ จำกัด โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์
รุจริ ำพงศ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำรทำรำยกำรดังกล่ำว มีควำมสมเหตุสมผลในด้ำนรำคำซือ้ ขำยและ
เป็ นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 บริษทั ฯ ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 90 ล้ำนบำท เป็ น 100
ล้ำนบำท โดยกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
วันที่ 1 มกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้ซ้อื กิจกำรบริษัท ซอฟท์แวร์ล้งิ ค์ จำกัด และบริษัทฯ ได้
ยกเลิกสัญญำค่ำลิขสิทธิกำรใช้
โปรแกรมใบขน ซึง่ จ่ำยให้แก่บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด
์
วันที่ 1 เมษำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ทำกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท เป็ น 160 ล้ำน
บำท โดยกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กบั (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 6 ล้ำนบำท และ (2) คุณ
พิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนในกำรซือ้ กิจกำร บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด ใน
รำคำ 54 ล้ำนบำท ซึง่ กำรทำรำยกำรดังกล่ำว มีควำมสมเหตุสมผลในด้ำนรำคำซือ้ ขำยและจะ
ทำให้บริษทั ฯ ไม่ต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์
์
จำกัด ซึง่ ผูบ้ ริหำรคำดว่ำจะส่งผลให้ผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ดีขน้ึ
วันที่ 22 เมษำยน 2557 บริษทั ฯ ได้แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น
200 ล้ำนบำท เพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริม่ ดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำ และส่งออกสินค้ำทำงทะเล (Sea eManifest) ในเดือนมิถุนำยน 2557

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ในปี 2556 ถึง 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ดำเนินงำน และเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ฯ ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง
บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

กลุ่มคุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
100%
บริษทั ครีเอชันกรุ
่ ๊บ จำกัด

20%

80%

บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด
60%

100%
บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด

40%

บริษทั ฯ

ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ฯ หลังกำรปรับโครงสร้ำง
บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

กลุ่มคุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

25%

75%
บริษทั ฯ

100%
บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด
ทีม่ ำ: บริษทั ฯ
หมำยเหตุ: 1 ปจั จุบนั บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด ได้เลิกกิจกำรและได้จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชีแล้ว

ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงผู้ถือหุน้ กลุ่มคุณ พิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ เป็ นผู้ถอื หุ้นทำงอ้อมของบริษัทฯ ผ่ำนบริษัท
ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ
วันที่ 4 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้ำนบำทโดยกำรขำยหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของบริษัท ฯ ตำมสัด ส่ว นกำรถือ หุ้น เพื่อ น ำเงินทุ น ที่ไ ด้ไปซื้อ หุ้นสำมัญ ที่ออกแล้ว และชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัท
เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด มูลค่ำทีต่ รำไว้เท่ำกับ 100 บำทต่อหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 100 บำท จำกบริษทั ครีเอชันกรุ
่ ๊บ จำกัด
โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำรทำรำยกำรดังกล่ำว มีควำมสมเหตุสมผลทัง้ ในด้ำนรำคำซือ้ ขำย
และเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจำกบริษทั เค
ลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด มีสนิ ทรัพย์ทส่ี ำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ระบบเคลำด์ทม่ี คี วำมสำคัญต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ รองรับกำร
ให้บริกำรกลุ่ม e-Business Services ทีป่ จั จุบนั ดำเนินกำรโดยบริษทั ย่อย
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ 1 มกรำคม 2557 บริษทั ฯ ซือ้ กิจกำรบริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด โดยมีกลุ่ม คุณพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในรำคำ 54 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ ได้โอนทรัพย์สนิ และพนักงำนจำกบริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด ในปจั จุบนั
บริษัท ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด ได้เลิกกิจกำรและได้จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี แล้ว บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมินทำง
กำรเงินอิสระรำยหนึ่ง พิจำรณำมูลค่ำของกิจกำร บริษัท ซอฟท์แวร์ล้งิ ค์ จำกัด และแสดงควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลในด้ำนรำคำซือ้ ขำยและกำรซือ้ กิจกำรดังกล่ำวจะทำให้บริษทั ฯ ไม่ต้องจ่ำยค่ำลิขสิทธิกำรใช้
์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั บริษัท ซอฟท์แวร์ล้งิ ค์ จำกัด อีกต่อไป ซึง่ ผู้บริหำรคำดว่ำจะส่งผลให้ผลประกอบกำรของ
บริษทั ฯ ดีขน้ึ
กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในครัง้ นี้ เป็ น กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ จ ำนวนไม่ เ กิน 40,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ โดยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ก่อนและหลังกำรเสนอขำยจะเป็ นดังต่อไปนี้

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)
1. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ประชาชน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
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

-

10

-

4. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ

10

-

10

-

-

-

40,000,000

20.00

160,000,000

100.00

200,000,000

100.00

2. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

5. หุน้ ทีเ่ สนอขำยแก่ประชำชน
รวม
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