บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
1.
1.1

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนของ
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จานวน 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 20.00 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครัง้ นี้ โดย
รายละเอียดมีดงั นี้

ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ทีอ่ ยู่ของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

ระยะเวลาจองซือ้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญใหม่ทเ่ี สนอขาย
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
1.2

: บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
: เลขที่ 719/8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวั ง ใหม่ เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: 40,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระ
แล้ว ทัง้ หมดของบริษั ท ฯ ภายหลัง การเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชน
(IPO) ในครัง้ นี้
: วันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
: 1.00 บาท
: 4.00 บาท
: 160,000,000 บาท
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี้จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 40,000,000 หุน้ ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ มีสดั ส่วนในการเสนอขายดังนี้

ประเภทนักลงทุน
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย

จานวนหุ้น
ร้อยละ 55.0
หรือเท่ากับ 22,000,000 หุน้
ร้อยละ 45.0
หรือเท่ากับ 18,000,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ
เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ ของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
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การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เพราะหุ้นที่จดั สรรในการเสนอขายครังนี
้ ้ มีไม่พอสาหรับการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปในวงกว้
่
าง
ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดาเนินการจัด
จาหน่ ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และนัก
ลงทุนสถาบัน โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1) เท่านัน้ จะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุน ให้ยดึ ตามนิยามทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
ผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล และ/หรือ
นักลงทุนสถาบัน ตามคาจากัดความ (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยที่ กจ.
17/2551) ทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง แต่เป็ นผูม้ อี ุปการคุณทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 5.2 ซึ่ง
รวมถึงลูกค้าที่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูก ค้า ด้านการให้บริก ารเป็ น ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทคู่ค้า ผู้ใ ห้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาธุรกิจด้านการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือ
ด้านการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ ที่ติดต่อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ท่คี าดว่าจะติดต่ อในอนาคต หรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว
ข้างต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั หรือเคยติดต่อ หรือคาดว่าจะติดต่อในอนาคต ซึง่ จองซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุน้ ให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตลอดจนกองทุนรวม
ซึง่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) เว้น
แต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ทัง้ หมด และ ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ที่
ออกตราสารทุน
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล
หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
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(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆไม่ว่า
โดยตรงหรือ โดยอ้อ ม แก่ บ ริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย รวมถึง บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที่มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย เช่น ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา
ผูจ้ ดั หาสินค้า บริษทั คู่คา้ สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุนข้อมูลทาง
ธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้
ติดต่อ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ต่อไปในอนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงาน
หรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์
ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการ
ประกอบธุรกิจได้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั กรรมการหรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั เคลาด์ ครีเอชัน่ จากัด
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2.1 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษัทฯ ให้แก่
นักลงทุนในครัง้ นี้ จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 40,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับ
หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง่
บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ให้พจิ ารณารับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการให้รบั หุน้ ของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ แล้ว และพบว่าบริษทั ฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ทีจ่ ะนาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรือ่ ง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนราย
ย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ซึง่ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่าย
หุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุน
รายย่อย และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดเรื่องการห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องขายหุน้ และ
หลัก ทรัพย์ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอ้า งอิง ข้อ บัง คับตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญ หรือหุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดห้ามผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนนาหุน้ หรือหลักทรัพย์ทอ่ี าจเป็ นหุน้ จานวนรวมกันร้อยละ
55 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุ้น
ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยหลังจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขยายหุน้ ทีถ่ ูกสัง่
ห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือ
ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ ได้นาหุน้ สามัญของตนจานวน 110,000,000
หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 55.0 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จ) ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขา้ งต้น
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