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‘บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป’ ยื่นไฟลิง่ เข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ชูผ้นู าให้ บริการสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ ที่สุดในอาเซียน
‘บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป’ เดินหน้ าเข้ าตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ยื่นไฟลิง่ ขอเสนอขายหุ้น IPO ชู จุดเด่ นเป็ น Tech
Company ผู้นาด้ านการให้ บริการสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce enabler) อย่ างครบวงจรรายใหญ่ ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางกลยุทธ์ ขยายการลงทุนสร้ างการเติบโตตามการขยายตัวอย่ างก้ าวกระโดดของอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายวีระพงษ์ (พอล) ศรีวรกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO) และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(บริษัทฯ) เปิ ดเผยว่า บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจมากว่า 8 ปี โดยเป็ นบริ ษทั ด้านเทคโนโลยี (Tech Company) ที่เป็ นผูน้ าการให้บริ การ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ยอดขายสิ นค้ารวม (GMV) ในปี 2563 ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรใน 5 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีบริ การด้านอี
คอมเมิร์ซแบบครบวงจรครอบคลุม ตั้งแต่ การให้คาปรึ กษาด้านกลยุทธ์ (E-commerce Strategy Consulting) การพัฒนาร้านค้า
ออนไลน์ (Webstore Development) การดาเนินการให้ร้านค้าแบรนด์ (Brand Store Operations) การทาการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Performance Marketing) บริ การคลังสิ นค้าครบวงจร (Warehousing and Fulfillment) การรับชาระ
เงินและการจัดส่งสิ นค้า (Payment and Delivery) ศูนย์บริ การและดูแลลูกค้า (Customer Care Solutions) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการให้ขอ้ มูลในเชิงลึก (Data Analytics and Insights) โดยบริ ษทั ฯ ช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถสร้างธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซและขายสิ นค้าบนช่องทางออนไลน์ขายตรงของแบรนด์ ("ร้านค้า brand.com") บนร้านค้าอย่างเป็ นทางการบนตลาด
ซื้อขาย (Marketplaces) หลัก และแพลตฟอร์มสื่ อสังคม (Social Media Platform) รายใหญ่ เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสิ นค้า
แบบไร้รอยต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ยงั คงสอดคล้องกับตาแหน่งทางการตลาดของแบรนด์น้ นั ๆ
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ มี แ พลตฟอร์ ม เทคโนโลยี (Technology Platform) ของบริ ษ ัท ฯ ภายใต้ชื่ อ ‘EcommerceIQ’ ซึ่ ง ช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถใช้ประโยชน์จากชุดเครื่ องมือที่ครอบคลุมต่างๆ เช่น การบริ หารการจัดจาหน่ายหลาย
ช่องทางการขาย (Channel Management) การจัดการคาสั่งซื้ อ (Order Management) การบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Management) การบริ หารจัดการผูบ้ ริ โภค (Customer Management) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) เพื่ออานวยความ
สะดวกในการทาธุรกรรมอีคอมเมิร์ซและการจัดเก็บข้อมูล

ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS (Software as a Service) ภายใต้ชื่อ ‘EcommerceIQ SaaS’ ในปี 2564 ที่
ให้บริ การผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับการบริ การด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นสู งเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถ
ทาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคขั้นปลายและคู่แข่งของตน ทั้งนี้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ EcommerceIQ SaaS มีคุณสมบัติใน
การให้การบริ การสองรู ปแบบ ได้แก่ บริ การข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด (Market Insight) และบริ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับ
ผูใ้ ช้บริ การ อีคอมเมิร์ซครบวงจร (Client Analytics) รวมถึงให้บริ การผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง (Value
Added Services) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กาลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ วในภูมิภาคนี้
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในบนตลาดซื้อขาย (Marketplaces) และแพลตฟอร์มสื่ อสังคม
(Social Media Platform) เพื่อนาเสนอประสบการณ์แบบไร้รอยต่อแก่ผบู ้ ริ โภคที่เลือกซื้อสิ นค้าของลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์มของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
“เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็ นพันธมิตรในระดับภูมิภาคกับผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรซึ่งเป็ นแบรนด์ช้ นั นาระดับ
โลกมากมายในหลากหลายกลุ่มสิ นค้า อาทิเช่น สิ นค้าอุปโภคบริ โภค แฟชัน่ ความงามและสิ นค้าหรู หรา และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และครัวเรื อน เป็ นต้น โดยเเบรนด์ช้ นั นาต่างประกอบไปด้วย ยูนิลีเวอร์ (Unilever) 3เอ็ม (3M) นารายา (Naraya)
ควิกซิลเวอร์หรื อบอร์ดไรเดอร์ส (Quicksilver หรื อ Boardriders) เรกคิทท์ (Reckitt) ฯลฯ โดยตามข้อมูลของ Inter Brand ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่กลุ่มผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรที่เป็ นแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสู งสุ ดถึง 14 แบรนด์จากลาดับ
100 แบรนด์แรกในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดจากัดการเชื่อมต่อข้อมูลและเพิ่ม
ความสามารถการให้บริ การใหม่ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกนามาสู่ การเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ ณ
สิ้ นไตรมาส 3/2564 บริ ษทั ฯ มีผใู ้ ช้บริ การ อีคอมเมิร์ซครบวงจร120 ราย บริ หารจัดการสิ นค้ากว่า 35,574 รายการ และมีให้การ
อานวยความสะดวกแก่ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ โดยมีมูลค่าคาสั่งซื้อเฉลี่ย (Average Order Value) 1,305.6 บาทต่อออเดอร์ โดยในงวด
สิ บสองเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้ให้การบริ การแบบครบวงจรแก่คาสั่งซื้อสิ นค้ากว่า 7.8 ล้านรายการ คิดเป็ น
ยอดขายสิ นค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง (EMV) กว่า 9,500.2 ล้านบาท และนับตั้งแต่การเริ่ มประกอบกิจการ บริ ษทั ฯ ได้เชื่อมต่อ
ผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรกับผูบ้ ริ โภคขั้นปลายแล้วกว่า 11.6 ล้านราย” นายพอล กล่าว
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป กล่าวว่า บริ ษทั ฯ ได้วางกลยุทธ์การเติบโต 6 ส่วน เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ได้แก่ 1.มุ่งพัฒนาความเป็ นพันธมิตรและการบูรณาการกับแบรนด์ที่มีอยู่ (การขายผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่ม (Cross Sell) และการ
เพิ่มยอดขาย (Upsell)) 2.ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม EcommerceIQ และบริ การที่มีอยู่ เช่น เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้อให้มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
3.ขยายเครื อข่ายเเละขอบเขตการให้บริ การในพื้นที่
ภูมิศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4.ขยายฐานผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรรายใหม่ที่เป็ นแบรนด์ช้ นั นาระดับ
โลก และขยายเข้าไปยังกลุ่มใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออีคอมเมิร์ซ 5.การพัฒนาแพลตฟอร์ม EcommerceIQ SaaS
เพื่อดึงดูดผูใ้ ช้บริ การ อีคอมเมิร์ซครบวงจรรายใหม่และตลาดใหม่ที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ และ 6.การหาพันธมิตรเชิงกล

ยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ การได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริ มธุรกิจเดิมและ/หรื อการขยายธุรกิจ
เข้าไปในพื้นที่ภูมิศาสตร์หรื อตลาดใหม่
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กบั การขยายตัวของธุ รกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค โดยรายได้
รวมในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก 2,988.5 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 4,601.5 ล้านบาทในปี 2562 และเป็ น
7,292.8 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 56.2 ต่อปี และรายได้รวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
เพิม่ ขึ้นจาก 5,232.7 ล้านบาทในปี 2563 เป็ น 6,339.7 ล้านบาทในปี 2564 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 21.2 ต่อปี ขณะเดียวกัน
Operating EBITDA (กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย) ก็ปรับตัว
เพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก (790.3) ล้านบาทในปี 2561 เป็ น (478.4) ล้านบาทในปี 2562 และเป็ น 111.7 ล้านบาทในปี 2563 และสาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน จาก 113.0 ล้านบาทในปี 2563 เป็ น (120.2) ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยาย
กิจการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
“จากข้อมูลของ Euromonitor คาดการณ์วา่ มูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีอตั ราเติบโต
เฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 19.8 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2563-2568 จากยอดขายสิ นค้ารวม (GMV) ที่ 52.3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2563 เป็ น
ยอดขายสิ นค้ารวม (GMV) ที่ 129.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ภายในปี 2568 จากการเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสิ นค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
โดยมี COVID-19 เป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตของยอดขายสิ นค้าจากต้นทาง
ไปยังปลายทาง (EMV) ต่อปี ในปี 2563 ถึงร้อยละ 85.7 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณคาสั่งซื้อร้อยละ
69.6 และมูลค่าคาสั่งซื้อโดยเฉลี่ย (Average Order Value) ร้อยละ 9.5” นายพอล กล่าว
นางสาว วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า
บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ ป หรื อ ACOM มีจุดแข็งด้านการให้บริ การการทาธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรู ปครบวงจร (end-to-end
ecommerce) แบบผ่านแพลตฟอร์ม Ecommerce IQ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Ecommerce IQ SaaS อานวยความสะดวกให้
ผูใ้ ช้บริ การในการทาธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่มีความซับซ้อน การบริ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกที่มีเอกลักษณ์โดยมีการปรับรู ปแบบ
ให้เหมาะสมตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเทคโนโลยีที่มีการ
เชื่อมต่อและสามารถปรับขยายรองรับการทาธุรกรรมขนาดใหญ่ ช่วยให้วางกลยุทธ์การทาการตลาดออนไลน์ในกลุ่มประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 5 ประเทศ และด้วยขีดความสามารถของบริ ษทั ฯ ส่งผลให้สามารถเข้าเป็ นพันธมิตรระดับ
ภูมิภาคที่สาคัญของผูใ้ ช้บริ การอีคอมเมิร์ซครบวงจรกับองค์กรระดับโลก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ แบบคาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมตั ิเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จานวนไม่เกิน 1,942,422,738 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท) ซึ่งประกอบด้วย (1)หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 971,211,369 หุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 20.0
ของจานวนหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญในครั้งนี้ (2)หุ ้นสามัญเดิมที่เสนอ
ขายโดยเอคอมเมิร์ซ กรุ๊ ป ลิมิเต็ด จานวนไม่เกิน 971,211,369 หุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจานวนหุน้ สามัญที่ออกและชาระ
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญในครั้งนี้ โดยจะนาเงินจากการระดมทุนไปใช้เป็ นเงินทุนเพื่อการเข้าซื้อ

กิจการที่อาจมีข้ ึนในอนาคตลง ทุนในแพลตฟอร์ม EcommerceIQ และเทคโนโลยีดา้ นอื่นๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ EcommerceIQ SaaS
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนโดยทัว่ ไป

คาเตือน:
• ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในร่ างหนังสื อชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
• เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จดั ทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการ
เสนอขาย โดยข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
• การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับแล้ว และจะกระทาโดยการส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้
ชวนให้แก่ผลู ้ งทุน
• เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็ นการโฆษณาหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ในสหรัฐอเมริ กา (รวมถึงดินแดนของสหรัฐอเมริ กา รัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริ กาและดิสตริ กต์ออฟโคลัมเบีย) แคนาดา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไม่รวมถึงเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง) หรื อญี่ปนุ่ หลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้เข้าจดทะเบียนและจะ
ไม่เข้าจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act of 1933
) (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่มีการเสนอขายหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวในสหรัฐอเมริ กา เว้นแต่ได้รับการ
ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
สหรัฐอเมริ กา เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็ นการเสนอ หรื อการชักชวนให้จองหรื อซื้อหลักทรัพย์ใดๆ เอกสารฉบับนี้ และข้อมูลใน
เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็ นสัญญา หรื อข้อผูกพันใดๆ
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