
 

 

 ไม่มีการเผยแพร่เอกสารฉบับนีใ้นสหรัฐอเมริกา 

Press Release บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป                วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564  
 

‘บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป’ ย่ืนไฟลิง่เข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ชูผู้น าให้บริการสนับสนุนธุรกจิอคีอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน  

‘บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป’ เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย่ืนไฟลิง่ขอเสนอขายหุ้น IPO ชูจุดเด่นเป็น Tech 
Company ผู้น าด้านการให้บริการสนับสนุนธุรกจิอคีอมเมิร์ซ (E-commerce enabler) อย่างครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางกลยุทธ์ขยายการลงทุนสร้างการเติบโตตามการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอคีอมเมิร์ซในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

  นายวีระพงษ์ (พอล) ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(บริษัทฯ) เปิดเผยวา่ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจมากวา่ 8 ปี โดยเป็นบริษทัดา้นเทคโนโลย ี (Tech Company) ท่ีเป็นผูน้ าการใหบ้ริการ
สนบัสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซอยา่งครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑย์อดขายสินคา้รวม (GMV) ในปี 2563 ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพนัธรัฐมาเลเซีย โดยมีบริการดา้นอี
คอมเมิร์ซแบบครบวงจรครอบคลุม ตั้งแต่ การใหค้  าปรึกษาดา้นกลยทุธ์  (E-commerce Strategy Consulting) การพฒันาร้านคา้
ออนไลน์ (Webstore Development) การด าเนินการให้ร้านคา้แบรนด์ (Brand Store Operations) การท าการตลาดผา่นช่องทาง
ออนไลน์แบบมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Performance Marketing) บริการคลงัสินคา้ครบวงจร (Warehousing and Fulfillment) การรับช าระ
เงินและการจดัส่งสินคา้ (Payment and Delivery) ศูนยบ์ริการและดูแลลูกคา้ (Customer Care Solutions) และการวิเคราะห์ขอ้มูล
และการใหข้อ้มูลในเชิงลึก (Data Analytics and Insights) โดยบริษทัฯ ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถสร้างธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซและขายสินคา้บนช่องทางออนไลน์ขายตรงของแบรนด ์ ("ร้านคา้ brand.com") บนร้านคา้อยา่งเป็นทางการบนตลาด
ซ้ือขาย (Marketplaces) หลกั และแพลตฟอร์มส่ือสังคม (Social Media Platform) รายใหญ ่ เพื่อสร้างประสบการณ์การซ้ือสินคา้
แบบไร้รอยต่อผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ียงัคงสอดคลอ้งกบัต าแหน่งทางการตลาดของแบรนดน์ั้น ๆ  

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Technology Platform) ของบริษัทฯ ภายใต้ช่ือ ‘EcommerceIQ’ ซ่ึงช่วยให้
ผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถใชป้ระโยชน์จากชุดเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมต่างๆ  เช่น การบริหารการจดัจ าหน่ายหลาย
ช่องทางการขาย (Channel Management) การจดัการค าสั่งซ้ือ (Order Management) การบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ (Logistics 
Management) การบริหารจดัการผูบ้ริโภค (Customer Management) และการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics)   เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซและการจดัเก็บขอ้มูล 



 

 

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ ์SaaS (Software as a Service) ภายใตช่ื้อ ‘EcommerceIQ SaaS’ ในปี 2564 ท่ี
ใหบ้ริการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับการบริการดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นสูงเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรสามารถ
ท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคขั้นปลายและคู่แข่งของตน ทั้งน้ี ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบัน้ี ผลิตภณัฑ ์EcommerceIQ SaaS มีคุณสมบติัใน
การใหก้ารบริการสองรูปแบบ ไดแ้ก่ บริการขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัตลาด (Market Insight) และบริการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับ
ผูใ้ชบ้ริการ  อีคอมเมิร์ซครบวงจร (Client Analytics) รวมถึงใหบ้ริการผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  (Value 
Added Services) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจดา้นอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีก าลงัเติบโตอยา่ง
รวดเร็วในภูมิภาคน้ี 

  บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ผูป้ระกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในบนตลาดซ้ือขาย (Marketplaces) และแพลตฟอร์มส่ือสังคม 
(Social Media Platform) เพื่อน าเสนอประสบการณ์แบบไร้รอยต่อแก่ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคา้ของลูกคา้ท่ีใชแ้พลตฟอร์มของ
บริษทัฯ รวมถึงสร้างยอดขายใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้  

 “เรามีความสัมพนัธ์ท่ีดีและเป็นพนัธมิตรในระดบัภูมิภาคกบัผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรซ่ึงเป็นแบรนดช์ั้นน าระดบั
โลกมากมายในหลากหลายกลุ่มสินคา้ อาทิเช่น สินคา้อุปโภคบริโภค แฟชัน่ ความงามและสินคา้หรูหรา และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์และครัวเรือน เป็นตน้ โดยเเบรนดช์ั้นน าต่างประกอบไปดว้ย ยนิูลีเวอร์ (Unilever) 3เอม็ (3M) นารายา (Naraya) 
ควิกซิลเวอร์หรือบอร์ดไรเดอร์ส (Quicksilver หรือ Boardriders) เรกคิทท ์(Reckitt) ฯลฯ โดยตามขอ้มูลของ Inter Brand ปัจจุบนั 
บริษทัฯ เป็นผูใ้หบ้ริการแก่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรท่ีเป็นแบรนด์ระดบัโลกท่ีมีมูลค่าสูงสุดถึง 14 แบรนดจ์ากล าดบั 
100 แบรนดแ์รกในปี 2564  บริษทัฯ มีการพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดจ ากดัการเช่ือมต่อขอ้มูลและเพิ่ม
ความสามารถการใหบ้ริการใหม่ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกน ามาสู่การเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให ้ ณ 
ส้ินไตรมาส 3/2564 บริษทัฯ มีผูใ้ชบ้ริการ       อีคอมเมิร์ซครบวงจร120 ราย บริหารจดัการสินคา้กวา่ 35,574 รายการ และมีใหก้าร
อ านวยความสะดวกแก่ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ โดยมีมูลค่าค าสั่งซ้ือเฉล่ีย (Average Order Value)  1,305.6 บาทต่อออเดอร์ โดยในงวด
สิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดใ้หก้ารบริการแบบครบวงจรแก่ค าสั่งซ้ือสินคา้กวา่ 7.8 ลา้นรายการ คิดเป็น
ยอดขายสินคา้จากตน้ทางไปยงัปลายทาง (EMV) กวา่ 9,500.2 ลา้นบาท และนบัตั้งแต่การเร่ิมประกอบกิจการ บริษทัฯ ไดเ้ช่ือมต่อ
ผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรกบัผูบ้ริโภคขั้นปลายแลว้กวา่ 11.6 ลา้นราย” นายพอล กล่าว  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป  กล่าววา่ บริษทัฯ ไดว้างกลยทุธ์การเติบโต 6 ส่วน เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1.มุ่งพฒันาความเป็นพนัธมิตรและการบูรณาการกบัแบรนดท่ี์มีอยู ่ (การขายผลิตภณัฑอ่ื์นเพิ่ม (Cross Sell) และการ
เพิ่มยอดขาย (Upsell)) 2.ขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันาแพลตฟอร์ม EcommerceIQ และบริการท่ีมีอยู ่ เช่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการค าสั่งซ้ือใหมี้ความซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น 3.ขยายเครือข่ายเเละขอบเขตการใหบ้ริการในพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 4.ขยายฐานผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรรายใหม่ท่ีเป็นแบรนดช์ั้นน าระดบั
โลก และขยายเขา้ไปยงักลุ่มใหม่ของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ 5.การพฒันาแพลตฟอร์ม EcommerceIQ SaaS 
เพื่อดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ  อีคอมเมิร์ซครบวงจรรายใหม่และตลาดใหม่ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ และ 6.การหาพนัธมิตรเชิงกล



 

 

ยทุธ์และการเขา้ซ้ือกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การไดม้าซ่ึงเทคโนโลยใีหม่ๆ และส่งเสริมธุรกิจเดิมและ /หรือการขยายธุรกิจ
เขา้ไปในพื้นท่ีภูมิศาสตร์หรือตลาดใหม่ 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เติบโตอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กบัการขยายตวัของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค โดยรายได้
รวมในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาเพิ่มขึ้นอยา่งกา้วกระโดด จาก 2,988.5 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 4,601.5 ลา้นบาทในปี 2562 และเป็น 
7,292.8 ลา้นบาทในปี 2563 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 56.2 ต่อปี และรายไดร้วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
เพิ่มขึ้นจาก 5,232.7 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 6,339.7 ลา้นบาทในปี 2564 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 21.2 ต่อปี ขณะเดียวกนั 
Operating EBITDA (ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) ก็ปรับตวั
เพิ่มขึ้นเช่นกนั จาก (790.3) ลา้นบาทในปี 2561 เป็น (478.4) ลา้นบาทในปี 2562 และเป็น 111.7 ลา้นบาทในปี 2563 และส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน จาก 113.0 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น (120.2) ลา้นบาทในปี 2564 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยาย
กิจการโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ือง  

“จากขอ้มูลของ Euromonitor คาดการณ์วา่มูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จะมีอตัราเติบโต
เฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 19.8 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2563-2568 จากยอดขายสินคา้รวม (GMV) ท่ี 52.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2563 เป็น
ยอดขายสินคา้รวม (GMV) ท่ี 129.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568 จากการเปล่ียนพฤติกรรมซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 
โดยมี COVID-19 เป็นปัจจยัเร่งใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของยอดขายสินคา้จากตน้ทาง
ไปยงัปลายทาง (EMV) ต่อปีในปี 2563 ถึงร้อยละ 85.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณค าสั่งซ้ือร้อยละ 
69.6 และมูลค่าค าสั่งซ้ือโดยเฉล่ีย (Average Order Value) ร้อยละ 9.5” นายพอล กล่าว 

นางสาว วีณา เลศินิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าววา่ 
บมจ.เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป หรือ ACOM มีจุดแขง็ดา้นการใหบ้ริการการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซอยา่งเตม็รูปครบวงจร (end-to-end 
ecommerce) แบบผา่นแพลตฟอร์ม Ecommerce IQ และผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ Ecommerce IQ SaaS อ านวยความสะดวกให้
ผูใ้ชบ้ริการในการท าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซท่ีมีความซบัซอ้น การบริการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกท่ีมีเอกลกัษณ์โดยมีการปรับรูปแบบ
ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และมีเทคโนโลยท่ีีมีการ
เช่ือมต่อและสามารถปรับขยายรองรับการท าธุรกรรมขนาดใหญ่ ช่วยใหว้างกลยทุธ์การท าการตลาดออนไลน์ในกลุ่มประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วม 5 ประเทศ และดว้ยขีดความสามารถของบริษทัฯ ส่งผลใหส้ามารถเขา้เป็นพนัธมิตรระดบั
ภูมิภาคท่ีส าคญัของผูใ้ชบ้ริการอีคอมเมิร์ซครบวงจรกบัองคก์รระดบัโลก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดย้ืน่แบบค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละแบบขอ้มูลแสดงรายการการเสนอขายหลกัทรัพย ์ (ไฟล่ิง) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมติัเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 จ านวนไม่เกิน 1,942,422,738 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท) ซ่ึงประกอบดว้ย (1)หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 971,211,369 หุน้ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.0 
ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในคร้ังน้ี (2)หุ้นสามญัเดิมท่ีเสนอ
ขายโดยเอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป ลิมิเตด็ จ านวนไม่เกิน 971,211,369 หุน้ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระ
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในคร้ังน้ี โดยจะน าเงินจากการระดมทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนเพื่อการเขา้ซ้ือ



 

 

กิจการท่ีอาจมีขึ้นในอนาคตลง ทุนในแพลตฟอร์ม EcommerceIQ และเทคโนโลยดีา้นอ่ืนๆ พฒันาผลิตภณัฑ ์EcommerceIQ SaaS 
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยทัว่ไป 

 

 

ค าเตือน:  

• ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน  
• การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในร่างหนงัสือช้ีชวนและแบบแสดงรายการขอ้มูลก่อนการตดัสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพย ์ แต่จดัท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยก่์อนการ

เสนอขาย โดยขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดอ้ีก 
• การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดก็้ต่อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย่ื้นต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้ และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ี
ชวนให้แก่ผูล้งทนุ 

• เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นการโฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
ในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนของสหรัฐอเมริกา รัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกาและดิสตริกตอ์อฟโคลมัเบีย) แคนาดา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไม่รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) หรือญ่ีปุ่ น หลกัทรัพยท่ี์ถูกอา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ีไม่ไดเ้ขา้จดทะเบียนและจะ
ไม่เขา้จดทะเบียนภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act of 1933
) (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และจะไม่มีการเสนอขายหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวในสหรัฐอเมริกา เวน้แต่ไดรั้บการ
ยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ ทั้งน้ี ไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น
สหรัฐอเมริกา เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นการเสนอ หรือการชกัชวนใหจ้องหรือซ้ือหลกัทรัพยใ์ดๆ เอกสารฉบบัน้ี และขอ้มูลใน
เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นสัญญา หรือขอ้ผกูพนัใดๆ 
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