บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

2. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(ก) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจร โดยกำร
ให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่ 1) กลุ่มบริกำร e-Logistics 2) กลุ่มบริกำร e-Services
และ 3) บริกำร e-Payment ทั้งนี้บริษัทฯ มีรำยได้ในกลุ่มบริกำร e-Logistics เป็นรำยได้หลักในสัดส่วนประมำณร้อยละ
80 ของรำยได้รวม
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 อยู่ที่ 134.06 ล้ำนบำท
ปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.39 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ
มีรำยได้งำนโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ Free Zone Warehouse Management System (FZWMS) ให้กับลูกค้ำตำมคำ
ร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2554 มูลค่ำ 27.50 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำร ETR Gateway เต็มปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว 10.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 1.74
ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 อยู่ที่ 149.30 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ ได้
เริ่มให้บริกำร CDD Gateway ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้ในส่วนดังกล่ำวจำนวน 17.30 ล้ำนบำท รำยได้จำก
กลุ่มบริกำร e-Logistics ของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ 114.26 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกปี 2555 เป็นจำนวน 7.78
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 โดยมีสำเหตุจำก 1) ลูกค้ำรำยหนึ่งของบริษัทฯ ได้ถูกซื้อกิจกำร ส่งผลให้ลูกค้ำ
ดังกล่ำวได้ย้ำยไปใช้บริกำร e-Logistics ตำมบริษัทแม่ และ 2) กรมศุลกำกรได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบรำยกำร(Schema)
ในกำรรับส่งข้อมูล ส่งผลให้ลูกค้ำบำงรำยชะลอกำรใช้บริกำรลง
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31
ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 50.53 ล้ำนบำท 35.72 ล้ำนบำท และ 37.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรับตัวลดลงจำกปี 2554 เท่ำกับ 14.81 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ
29.31 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำร FZWMS ในปี 2554 ประกอบกับกำรที่บริษัท
ฯ เริ่มมีกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยค่ำเสื่อมรำคำเต็มปี จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์ระบบ Private Cloud Computing
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 2.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ เริ่มมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรใหม่ของบริษัทฯ คือรำยได้จำกกำรให้บริกำร
CDD Gateway
บริษัทฯ มีผลประกอบกำรที่สร้ำงกำไรสุทธิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐำนะทำงกำรเงินที่ดี และสำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้ำงเงินทุนที่แข็งแกร่งโดย มี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 0.39 เท่ำ 0.26 เท่ำ และ 0.39 เท่ำตำมลำดับ บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเพียงรำยกำรเดียวคือ หนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรซึ่งจะครบกำหนดกำรชำระเงิน
ภำยในปี 2557
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม
2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 154.79 ล้ำนบำท 134.06 ล้ำนบำท และ 149.30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.กลุ่มบริกำร e-Logistics
2.กลุ่มบริกำร e-Services
ETR Gateway
CDD Gateway
รวมกลุม่ e-Services
3.บริกำร e-Payment
4.รำยได้อื่นๆ
e-Guarantee
FZWMS
อื่นๆ
รวมรายได้อนื่ ๆ
รายได้จากการให้บริการ

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
123.86
80.02
122.04
91.03
114.26
76.53
1.74
1.74
0.84
27.50
0.85
28.35
154.79

1.12
1.12
0.54
17.77
0.55
18.32
100.00

10.52
10.52
0.42
1.08
1.08
134.06

7.85
7.85
0.31
0.80
0.80
100.00

10.79
17.30
28.09
2.67
3.30
0.98
4.28
149.30

7.23
11.58
18.81
1.79
2.21
0.66
2.87
100.00

รำยได้หลักของบริษัทฯ มำจำกรำยได้ในส่วนของกลุ่มบริกำร e-Logistics ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.02
ร้อยละ 91.03 และร้อยละ 76.53 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมลำดับ โดยบริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มรำยได้ในกลุ่ม
บริกำรอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ลดกำรพึ่งพำรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 อยู่ที่ 134.06 ล้ำนบำท
ปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.39 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ
มีรำยได้งำนโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ Free Zone Warehouse Management System (FZWMS) ให้กับลูกค้ำตำมคำ
ร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2554 มูลค่ำ 27.50 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำร ETR Gateway เต็มปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว 10.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 1.74
ล้ำนบำทในปีก่อนหน้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญ ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 อยู่ที่ 149.30 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ ได้
เริ่มให้บริกำร CDD Gateway ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทฯ มีรำยได้ในส่วนดังกล่ำวจำนวน 17.30 ล้ำนบำท รำยได้จำก
กลุ่มบริกำร e-Logistics ของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ 114.26 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกปี 2555 เป็นจำนวน 7.78
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 โดยมีสำเหตุจำก 1) ลูกค้ำรำยหนึ่งของบริษัทฯ ได้ถูกซื้อกิจกำร ส่งผลให้ลูกค้ำ
ดังกล่ำวได้ย้ำยไปใช้บริกำร e-Logistics ตำมบริษัทแม่ และ 2) กรมศุลกำกรได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบรำยกำร(Schema)
ในกำรรับส่งข้อมูล ส่งผลให้ลูกค้ำบำงรำยชะลอกำรใช้บริกำรลง
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ต้นทุนกำรให้บริกำร
ต้นทุนขำยของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 46.56 ล้ำนบำท 36.54 ล้ำนบำท และ 42.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

ค่ำพัฒนำโปรแกรม
ค่ำเช่ำระบบ Cloud
ค่ำบริกำร Lease line
ค่ำเช่ำระบบ Co-Location
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
ค่ำบำรุงรักษำระบบ
ต้นทุนกำรให้บริกำร CDD Gateway
อื่นๆ
ต้นทุนการให้บริการ

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
1
1
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ1
25.00
16.15
5.44
3.64
1.26
0.81
1.22
0.91
0.44
0.29
3.14
2.03
4.43
3.30
4.24
2.84
14.98
9.68
29.42
21.95
25.84
17.31
1.52
0.98
0.79
0.59
0.43
0.29
4.94
3.31
0.66
0.43
0.69
0.51
0.88
0.59
46.56
30.08
36.54
27.26
42.21
28.27

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ต้นทุนกำรให้บริกำรหลักของบริษัทฯ คือค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจำหน่ำย ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ระบบสัญญำณและสื่อสำร และรำยกำรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ซื้อจำกบริษัท ซอฟท์แวร์ ลิ้งค์ จำกัด
ค่ำเสื่อมรำคำของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 และปี 2556 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2554 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มีกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์ระบบ Private Cloud Computing ในช่วงเดือนธันวำคม 2554
ในปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรจำกค่ำพัฒนำโปรแกรมเป็นจำนวน 25.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นค่ำ
พัฒนำโปรแกรมที่บริษัทฯ จ่ำยให้กับ บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิ้งค์ จำกัด สำหรับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ FZWMS ให้กับลูกค้ำ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มเติมจำกกำรเปิด ให้บริกำร CDD Gateway ทำให้บริษัทฯ มี
ต้นทุนกำรให้บริกำร CDD Gateway เป็นจำนวนเงิน 4.94 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทฯ มีค่ำเช่ำระบบ Cloud จำนวน
5.44 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่
42.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.52
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 108.23 ล้ำนบำท 97.52 ล้ำนบำท และ 107.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่

กาไรขั้นต้น

31 ธ.ค. 54
อัตรากาไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
(ร้อยละ)
108.23
69.92

31 ธ.ค. 55
อัตรากาไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
(ร้อยละ)
97.52
72.74

31 ธ.ค. 56
อัตรากาไร
ขั้นต้น
ล้านบาท
(ร้อยละ)
107.10
71.73

บริษัทฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรให้บริกำรและกำหนดรำคำกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับต้นทุนได้เป็นอย่ำง
ดี โดยจะเห็นได้จำกอัตรำกำไรขัน้ ต้นที่อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ ประมำณร้อยละ 70 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

รำยได้อื่น
รำยได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 อยู่ที่ 2.08 ล้ำนบำท 2.81 ล้ำนบำท และ 2.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้อื่นรำยกำรสำคัญ
ได้แก่ ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนระยะสั้นและดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกบริษัทฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม
2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 อยู่ที่ 3.79 ล้ำนบำท 5.88 ล้ำนบำท และ 6.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรให้บริกำรรำยกำรสำคัญได้แก่ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
ค่ำIncentive
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
1
1
ล้านบาท
ล้
า
นบาท
ล้
า
นบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ1
2.08
1.34
2.72
2.03
3.38
2.26
0.23
0.15
0.30
0.22
0.16
0.11
1.48
0.96
2.86
2.13
2.88
1.93
3.79
2.45
5.88
4.39
6.42
4.30

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม
2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 56.47 ล้ำนบำท 58.08 ล้ำนบำท และ 61.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมี
รำยเอียดดังนี้

เงินเดือนและผลตอบแทน
ผลตอบแทนกรรมกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำน
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำธรรมเนียม
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
1
1
ล้านบาท
ล้
า
นบาท
ล้
า
นบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ1
44.57
28.79
45.05
33.60
47.90
32.09
3.44
2.22
2.61
1.95
1.86
1.24
1.32
0.86
1.79
1.34
1.95
1.31
4.34
2.80
4.60
3.43
5.25
3.52
0.08
0.05
0.18
0.13
0.10
0.07
0.63
0.41
1.11
0.83
0.90
0.60
0.41
0.26
0.79
0.59
1.54
1.03
1.07
0.69
1.10
0.82
0.76
0.51
0.60
0.39
0.86
0.64
1.71
1.14
56.47
36.48
58.08
43.32
61.97
41.51

หมำยเหตุ 1 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรของบริษัทฯ รำยกำรหลักคือเงินเดือนและผลตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.93 ร้อยละ
77.57 และร้อยละ 77.30 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31
ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ มีกำรปรับตัว
เพิ่มขึ้ นอย่ ำงต่ อเนื่ องมีสำเหตุหลั กจำกกำรปรับ ตัวเพิ่มขึ้ นของเงิ นเดือ นและผลตอบแทน ซึ่งเกิดจำกกำรปรับขึ้ น
เงินเดือน และกำรรับพนักงำนเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของบริษัทฯ จำกกำรเปิดให้บริกำรใหม่ ในปี 2555-2556
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555
และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 0.61 ล้ำนบำท 1.93 ล้ำนบำท และ 1.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีสำเหตุจำกกำรที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำระบบเครือข่ำยใช้
ในกำรดำเนินงำนของกิจกำร
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 1.08 ล้ำนบำท 1.30 ล้ำนบำท และ -1.97 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำรจำกสิทธิประโยชน์
ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (รำยละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนที่ 2.2 ข้อ 2.4 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี) โดยรำยกำรภำษีเงินได้
ของบริษัทฯ เป็นผลจำกภำษีเงินได้บนรำยได้ดอกเบี้ยรับ และรำยกำรภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31
ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 50.53 ล้ำนบำท 35.72 ล้ำนบำท และ 37.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2555 ปรับตัวลดลงจำกปี 2554 เท่ำกับ 14.81 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ
29.31 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้จำกโครงกำร FZWMS ในปี 2554 ประกอบกับกำรที่บริษัท
ฯ เริ่มมีกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยค่ำเสื่อมรำคำเต็มปี จำกกำรลงทุนในอุปกรณ์ระบบ Private Cloud Computing
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 2.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรที่บริษัทฯ เริ่มมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรใหม่ของบริษัทฯ คือรำยได้จำกกำรให้บริกำร
CDD Gateway
(ข) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
จำกกำรที่ บ ริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เป็ น ผู้ พั ฒ นำผลิ ต ภั ณฑ์ ใ นกำรท ำธุ ร กรรมทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eBusiness) ทำให้สินทรัพย์หลักในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกหนี้กำรค้ำจำกกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ที่ให้บริกำรกับลูกค้ำซึ่งบันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซึ่งบันทึกในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 294.23 ล้ำนบำท 260.66 ล้ำนบำท และ 228.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่องมีสำเหตุมำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ และกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแยกตำมระยะเวลำที่ค้ำงชำระได้ ดังนี้
งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ ณ วันที่
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ ณ วันที่
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อนื่
รำยได้ค้ำงรับ
ลูกหนี้อนื่ ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

31.45

16.15

16.51

1.90
0.00
33.36
33.43

5.24
0.00
0.05
21.44
21.49

6.27
0.00
22.78
22.83

0.54
0.09
0.63
34.06

0.31
0.02
0.34
21.83

0.48
0.66
1.14
23.97

ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 33.43 ล้ำนบำท 21.49 ล้ำนบำท และ 22.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับสูงในปี 2554 มีสำเหตุมำกจำกบริษัทฯ ได้รับรู้รำยได้จำกงำนโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ FZWMS ให้กับลูกค้ำ
ตำมคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 75.05 วัน และ 55.21 วัน ตำมลำดับ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ระดับที่สูงเนื่องจำกยอดลูกหนี้กำรค้ำของโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ FZWMS
ในขณะที่ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับปี 2556 อยู่ในระดับปกติ เนื่องจำกบริษัทฯ ให้เครคิตกำรค้ำกับลูกค้ำประมำณ
60 โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำกำรผิดนัดชำระหนี้จำกลูกค้ำ โดยจะสังเกตได้จำกยอดลูกหนี้กำรค้ำที่มี
อำยุเกิน 3 เดือนที่อยู่ในระดับต่ำมำก ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบำยตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่มี
อำยุเกิน 12 เดือนขึ้นไป
ลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 0.63 ล้ำนบำท 0.34 ล้ำนบำท และ 1.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เป็นรำยกำรภำษีเงินได้
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 0.13 ล้ำนบำท 1.71 ล้ำนบำท และ 13.59 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินฝำกธนำคำรที่ติด
ภำระค้ำประกัน เป็นเงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำไปวำงไว้กับธนำคำรเพื่อค้ำ
ประกันกำรออกหนังสือค้ำประกันกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยสำเหตุที่รำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกันเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เริ่มมีกำรรับลูกค้ำรำยใหม่สำหรับกำรให้บริกำร CDD Gateway
สินค้าคงเหลือ
จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบของกำรให้บริกำร ทำให้บริษัทฯ ไม่มีสินค้ำคงเหลือใน
กำรจำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำ โดยรำยกำรสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ คือ อุปกรณ์ CA Token ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ ขำยให้กับลูกค้ำสำหรับกำรเข้ำรหัสในกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มียอดสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ 0.16 ล้ำน
บำท 0.11 ล้ำนบำท และ 0.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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อุปกรณ์
รำยกำรอุปกรณ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญำณและสื่อสำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณ์เท่ำกับ
61.65 ล้ำนบำท 37.21 ล้ำนบำท และ 17.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ยอดอุปกรณ์ของบริษัทฯ ลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องเกิดจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณ์ซึ่งหักค่ำเสื่อม
หมดแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวน 45.10 ล้ำนบำท
ระบบ Private cloud computing เป็นอุปกรณ์หลักของบริษัท โดย ณ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มูลค่ำตำมบัญชีของระบบ Private Cloud Computing เท่ำกับ 50.48 ล้ำนบำท 33.19 ล้ำน
บำท 15.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวต้นเท่ำกับ 49.16 ล้ำนบำท 43.71 ล้ำนบำท และ 39.23 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่
คือ รำยกำรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ซื้อจำกบริษั ท ซอฟท์แวร์ ลิ้งค์ จำกัด ภำยใต้กำรปรับโครงสร้ำงของ
กิจกำรก่อนกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็นจำนวนเงิน 54 ล้ำนบำท
โดยพิจำรณำเห็นว่ำมีอำยุกำรใช้ประโยชน์ประมำณ 10 ปี และจะตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็นเส้นตรง
ในงบกำไรขำดทุนตำมระยะเวลำดังกล่ำว ทั้งนี้รำยกำรดังกล่ำวตำมงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่เกิดขึ้นโดยเสมือนว่ำกำร
ทำรำยกำรเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นจริงในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ซึ่งจะส่งผลให้รำยกำร
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมงบกำรเงินจริงของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 อยู่ที่ 54 ล้ำนบำท
(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 0.39 เท่ำ 0.26 เท่ำ และ 0.39 เท่ำตำมลำดับ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
เพียงรำยกำรเดียวคือหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำร
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ำกับ
83.10 ล้ำนบำท 53.80 ล้ำนบำท และ 60.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งหนี้สินหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556
เท่ำกับ 24.03 ล้ำนบำท 5.82 ล้ำนบำท และ 7.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ยอดเจ้ำหนี้ กำรค้ำของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 อยู่ในระดับที่สูงเนื่องจำกบริษัทฯ ได้ทำกำรว่ำจ้ำง บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิงค์ จำกัด ในกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ FZWMS ให้กับลูกค้ำตำมคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
บริษัทฯ ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำระบบเครือข่ำยในกำรดำเนินงำนของกิจกำร โดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2554 โดยบริษัทฯ มี
ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
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ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่จ้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินประหนึ่งทาใหม่ (ล้านบาท)
ไม่เกิน 1 ปี
1-5 ปี
รวม
9.15
8.39
17.54
(0.82)
(0.25)
(1.08)
8.33
8.13
16.46

นอกจำกนี้บริษัทฯ มีรำยกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 4.11 ล้ำนบำท 3.43 ล้ำนบำท และ 20.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำเหตุที่ยอดหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2556 นั้นมีสำเหตุมำจำกบริษัทฯ เริ่มมีรำยได้รับล่วงหน้ำสำหรับกำรให้บริกำรใหม่ของ
บริษัทฯ คือบริกำร CDD Gateway ซึ่งลูกค้ำอำจพิจำรณำจ่ำยค่ำใช้บริกำรล่วงหน้ำเป็นรำยปีหรือสองปี แทนกำรจ่ำย
ค่ำบริกำรรำยเดือน เพื่อรับส่วนลดทำงกำรค้ำ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เท่ำกับ 211.14 ล้ำนบำท 206.86 ล้ำนบำท และ 168.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 206.86 ล้ำนบำท ลดลง 4.28 ล้ำนบำท จำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เนื่องจำก บริษัทฯ มีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2555 เท่ำกับ 35.72 ล้ำนบำท ในขณะ
ที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลในปี 2555 เท่ำกับ 40 ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 168.06 ล้ำนบำท ลดลง 38.80 ล้ำนบำท จำก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เนื่องจำก (1) บริษัทฯ มีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2556 เท่ำกับ 37.78 ล้ำนบำท (2)
บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลในปี 2556 เท่ำกับ 26.58 ล้ำนบำท และ (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยลดลงจำก
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 27.15 ล้ำนบำท และส่วนเกินทุนจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน -22.85 ล้ำนบำท ซึ่งรำยกำรนี้เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจโดยกำรซื้อหุ้นของบริษัท เคลำด์
ครีเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งกำรเข้ำลงทุนนี้จัดเป็นกำรรวมกิจกำรภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน
บริษัทฯ มีกำรทำผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จำกกำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกำไร
สะสมเท่ำกับ 64.17 ล้ำนบำท 76.30 ล้ำนบำท และ 90.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรจ่ำยเงินปัน
ผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผล ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 40.00 ล้ำนบำท และ 26.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 79.17 และร้อยละ
74.40 ของยอดกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีก่อนหน้ำกำรจ่ำยเงินปันผล
(ง) การวิเคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
บริ ษัท ฯ มี กระแสเงิ น สดจำกกิจ กรรมด ำเนิ นงำนสำหรั บปี บัญ ชี สิ้น สุด วั นที่ 31 ธั นวำคม 2554 วั น ที่ 31
ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 71.45 ล้ำนบำท 59.34 ล้ำนบำท และ 78.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็นอัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไรที่ร้อยละ 144.68 ร้อยละ 164.76 และร้อยละ 186.56 ตำมลำดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในกำรทำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน โดยสำเหตุที่บริษัทฯ มียอดกระแส
เงิ นสดจำกกิจ กรรมดำเนิ นงำนสูง กว่ ำ ยอดก ำไรสุ ทธิ ของบริษั ทฯ อย่ำ งมี นั ยสำคั ญ มีสำเหตุ จำกกำรที่บ ริษั ทฯ มี
ค่ำใช้จ่ ำยที่ไม่ใช่เงินสด คือ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย ที่มีนัยสำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนของบริษัทฯ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำวซึ่งให้
อัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำเงินฝำกกับธนำคำรพำณิชย์ โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม
2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ -86.07 ล้ำนบำท -66.94 ล้ำน
บำท และ 56.25 ล้ำนบำท
ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ 21.09 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ Private Cloud Computing ส่วนที่เกินจำกยอดกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 54.65 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่ำ 54.00 ล้ำนบำท
ซึ่งเกิดขึ้นจำกสมมติฐำนกำรจัดทำงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่เสมือนว่ำกำรซื้อ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษัทฯ จำกบริษัท ซอฟท์แวร์ ลิ้งค์ จำกัด เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้ ในควำมเป็นจริงบริษัทฯ ได้ซื้อซอพท์แวร์จำก
บริษัท ซอฟท์แวร์ ลิ้งค์ จำกัด ในวันที่ 1 มกรำคม 2557
ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีเงินสดจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย จำนวน 50.00
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรเข้ำลงทุนของบริษัทฯ ในหุ้นสำมัญของบริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน 68.73 ล้ำน
บำท (52.06) ล้ำนบำท และ (35.73) ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มำในกิจกรรมจัดหำเงิน 68.73 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ มีเงินสดรับจำก
กำรเพิ่มทุนจำนวน 50.00 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึ้นจำกสมมติฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ เสมือนว่ำกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 50 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท เกิดขึ้นในปี 2554 (ทั้งนี้กำรทำรำยกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 50 ล้ำนบำทเป็น 90 ล้ำนบำท เกิดขึ้นในปี 2555 และกำรทำรำยกำรเพิ่มทุนจดเทะเบียนจำก 90 ล้ำน
บำท เป็น 100 ล้ำนบำท เกิดขึ้นในปี 2556) อีกทั้งบริษัทฯ มีเงินสดรับจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นเดิม
50.00 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินสดทุนจดทะเบียนในกำรจัดตั้งบริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ และได้ถูกนำมำรวมในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ เสมือนว่ำ บริษัท เคลำด์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่ำยในปี 2554 ทั้งสิ้น 24.25 ล้ำนบำท
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 52.06 ล้ำนบำท ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรจ่ำยคืน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 12.06 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 40.00 ล้ำนบำท
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 35.73 ล้ำนบำท ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรจ่ำยคืน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 9.15 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปันผลจำนวน 26.58 ล้ำนบำท
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพ
คล่องเท่ำกับ 3.37 เท่ำ 5.46 เท่ำ และ 3.41 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภพคล่องของบริษัทฯ มีอยู่ในระดับสูงกว่ำ
1.00 เท่ำ อย่ำงมำกแสดงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 69.92 ร้อยละ 72.74 และร้อยละ
71.73 ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในระดับประมำณร้อยละ 70 ได้อย่ำงต่อเนื่อง
แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรกำหนดรำคำกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ตำมต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทฯ
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ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 32.21 ร้อยละ 26.10 และร้อยละ
24.90 ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักที่ทำให้อัตรำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงในปี 2555 และปี 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเพิ่มสูงขึ้นจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น จำกกำรที่บริษัทฯ ได้มีกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบสัญญำณและสื่อสำรในช่วงปี 2554
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์เ ท่ำกับร้อยละ 12.88 และร้อยละ 15.46
ตำมลำดับ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่
31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 0.39 เท่ำ 0.26 เท่ำ และ 0.36 เท่ำตำมลำดับ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
เพียงรำยกำรเดียวคือหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำร
(จ) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กำรให้บริกำรผ่ำนพิธิกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
มีผู้เ ชื่อ มต่ อกั บระบบคอมพิว เตอร์ ของศุลกำกร (Gateway) ทั้ง สิ้น 3 รำย รวมทั้ งมี ผู้ใ ห้บ ริก ำรรับ ส่ง ข้อ มูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ทั้งสิ้น 18 รำย ซึ่งให้บริกำรในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริกำรมีทำงเลือกใน
กำรเลือกใช้บริกำร จึงทำให้บริษัทฯ อำจประสบกับควำมเสี่ยงในกำรแข่งขันสูงซึ่งอำจนำไปสู่กำรแข่งขันกันด้ำนรำคำ
 ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการอนุญาตที่จาเป็น
ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับกำรอนุญำตต่ำงๆ จำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกำกร
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น หำกหน่วยงำน
เหล่ำนี้เพิกถอนกำรอนุญำตที่จำเป็น บริษัทฯ อำจจะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการให้บริการผ่านพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
ในปัจจุบันรำยได้หลักของบริษัทฯ มำจำกกำรให้บริกำรผ่ำนพิธีศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (eCustoms Paperless) ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 62.89 ร้อยละ 70.07 และร้อยละ 56.58 ของรำยได้รวมในปี
2554 ถึงปี 2556 ตำมลำดับ ทำให้กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรำยได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 การพึ่งพิงบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งเป็นธุรกิ จที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของบุคคลำกรในกำรเข้ำใจถึงปัญหำและกระบวนกำรของธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบ
ที่จะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ รวมทั้งบริษัทฯ ยังพึ่งพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กำรสูญเสียบุคคลำกรเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
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 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
กำรให้บริกำรของบริษัทฯ พึ่งพำนโยบำยของภำครัฐที่สนับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เ อกสำรจำกกรมศุลกำกร และ ETR Gateway
(Electronic Transaction Reporting Gateway) กับสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นต้น ดังนั้นกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 ความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ควำมมีเสถียรภำพของระบบที่ให้บริกำรกับลูกค้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ลูกค้ำพิจำรณำในกำรเลือกใช้
บริกำรของบริษัทฯ เนื่องจำกบริกำรของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสำคัญในระบบธุรกิจของลูกค้ำ ซึ่งต้องกำรควำมต่อเนื่องใน
กำรใช้งำนได้ตลอดเวลำ ดังนั้นหำกระบบกำรให้บริกำรของบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติ จำกสำเหตุต่ำงๆ
เช่น กำรประมวลผลที่ผิดพลำด ควำมล้มเหลวของกำรเชื่อมต่อ ควำมล้มเหลวของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือกำรที่ระบบไม่
สำมำรถที่ จะรองรั บกำรใช้ง ำนในขณะที่ มีผู้ ใช้ง ำนพร้ อมกัน เป็ นจ ำนวนมำกได้ เป็น ต้น จะส่ง ผลกระทบต่ อควำม
น่ำเชื่อถือในบริกำรของบริษัทฯ และจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้มีกำรทำสัญญำให้บริกำรกับลูกค้ำโดยมีกำรรับประกันควำมพร้อมของระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนค่ำบริกำรไม่
เกินวงเงินกำรใช้บริกำรที่กำหนดให้กับลูกค้ำในกรณีที่ระบบของบริษัทฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ เนื่องจำกเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถพัฒนำกำรให้บริกำรให้ตำมทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อำจทำให้บริษัทฯ สูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้ นอกจำกนี้
กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่ำงๆ ของบริษั ทฯ เช่ น ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อำจไม่สำมำรถที่จะทำงำนรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ ซึ่งอำจจะส่งผลบริษัทฯ ต้องมีกำร
จัดหำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
 ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริกำรประเภทใหม่ๆ ได้แก่ ระบบ
กำรเคลมประกันภัยรถยนต์ทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือ IIC ระบบกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ (EBP:
Electronic Bill Payment) และ Connect-eGov ควำมสำเร็จของโครงกำรเหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ซึ่ง
รวมทั้งควำมต้องกำรและแนวโน้มของตลำด พฤติกรรมผู้ใช้บริกำร กฎหมำยและกฎระเบียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยเหล่ำนี้บำงปัจจัยอยู่นอกเหนือควำม
ควบคุมของบริษัทฯ และอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 การให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 30 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำ
เท่ำกับ 34.06 ล้ำนบำท 21.83 ล้ำนบำท และ 23.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นร้อยละ 11.58 ร้อยละ 8.38 และร้อย
ละ 10.51 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึ่งหำกลูกหนี้เหล่ำนี้ชำระค่ำบริกำรล่ำช้ำหรือไม่ชำระค่ำบริกำรอำจจะส่งผล
กระทบต่อสภำพคล่อง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
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บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)



การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน

กำรเข้ำเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก
160,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น ซึ่งอำจจะส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลง อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ก็จะ
ได้รับเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นไปใช้ในกำรขยำยกิจกำรและทำให้สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ ดีขึ้น
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