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. การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(ก) การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่านมา
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในปี +,,- จะอ้างอิงจากงบการเงินประหนึงทําใหม่สาํ หรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที
3! ธันวาคม +,,- เนืองจากข้อมูลจากงบการเงินประหนึงทําใหม่จะเป็ นข้อมูลทีสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างได้ดกี ว่า อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในปี +,,< จะอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,< (รวมถึงรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปี สน1ิ สุด 3! ธันวาคม +,,>
ทีแสดงผลการดําเนินงานปี +,,< (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับผลการดําเนินงานปี +,,> ทัง1 นี1การปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการ
ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที !A (ปรับปรุง +,,<) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) และ
ผลการดําเนินงานของปี +,,> จะอ้างอิงจากงบการเงินงบการเงินรวมปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> เนืองจาก
ในงวดบัญชีปี +,,< และ +,,> ดังกล่าวงบการเงินของบริษทั ฯได้สะท้อนถึงการปรับโครงสร้างใหม่แล้ว
สําหรับการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานไตรมาสแรกปี +,,A จะอ้างอิงจากรายงานการสอบทานและงบการเงิน
ระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีครบวงจร โดยการ
ให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริการ ได้แก่ !) กลุ่มบริการ e-Logistics Trading +) กลุ่มบริการ eBusiness Services และ 3) กลุ่ม Projects และอืนๆ ทัง1 นี1บริษทั ฯ มีรายได้ในกลุ่มบริการ e-Logistics Trading เป็ น
รายได้หลักในสัดส่วนประมาณร้อยละ -+ ถึง ร้อยละ <- ของรายได้จากการให้บริการรวม
รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,< อยู่ที !>Z.<Z ล้านบาท
เพิมขึน1 จากปี +,,- 3,.ZZ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ +3.<Z โดยมีสาเหตุหลักจาก !) การรับรู้รายได้จากบริการ
CDD Gateway เต็มปี +,,< ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ในส่วนกลุ่มบริการ e-Business Services เพิมขึน1 เป็ น ,!.!Z
ล้านบาท จากปี +,,- ที +>.`A ล้านบาท +) รายได้จากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading เพิมขึน1 !,.3- ล้านบาท
หรือเพิมขึน1 ร้อยละ !3.3A จากการขยายฐานลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ และจากโครงการพัฒนา
ระบบนําส่งข้อมูลการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่างการท่าเรือและกรมศุลกากรทีเริม
ให้บริการในเดือนมิถุนายน +,,<
รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ ++3.>! ล้านบาท
เพิมขึน1 3A.`< ล้านบาท จากปี +,,< คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน1 ร้อยละ +!.!, เนืองจาก !) การเติบโตของรายได้จาก
กลุ่มธุรกิจ e-Logistics Trading จาก !3`.`Z ล้านบาท เป็ น !,`.,+ ล้านบาท จากการทีบริษทั ฯสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการรับรู้รายได้จ ากการโครงการพัฒนาระบบนํ าส่งข้อมูลการนํ าเข้าและ
ส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea e-Manifest) ทีเริมโครงการในเดือนมิถุนายน +,,< ได้เต็มปี +) การเติบโตของรายได้จาก
การให้บริการ CDD Gateway จากการขยายตัวของฐานลูกค้า ซึงบริษทั ฯได้เน้นการให้บริการลูกค้า 3 กลุ่มหลักคือ
กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน บริษทั ประกันภัย และบริษทั หลักทรัพย์
สําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ -3.A3 ล้านบาท
เพิมขึน1 !+.,- ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี +,,> คิดเป็ นการเพิมขึน1 ร้อยละ +Z.Z, เนืองจากการเติบโต
ของรายได้ CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริการ e-Business Services) อย่างต่อเนือง รวมถึงการทีบริษทั ฯสามารถ
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รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนบริการ e-Logistics Trading จนมาถึงไตรมาสปจั จุบนั นอกจากนี1ยงั
มีการรับรูร้ ายได้สว่ น Project จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้ารายหนึงจํานวน ,.ZZ ล้านบาท
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3!
ธันวาคม +,,> เท่ากับ 3-.Z> ล้านบาท !-.ZZ ล้านบาท และ -,.`, ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี +,,< เท่ากับ !-.ZZ ล้านบาท โดยกําไรสุทธิของบริษทั ฯ ปรับตัวลดลงจากในปี
+,,- เท่ากับ +`.`Z ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ ,Z.AZ โดยมีสาเหตุมาจากบริษทั ฯ ได้ปรับฐานเงินเดือนพร้อมทัง1 จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี 2557 ซึงในปี 2558 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานและ
ผูบ้ ริหารในระดับทีใกล้เคียงกับปี 2557 และจ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารในระดับปกติ ในปี +,,<
บริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหาร เนืองจาก บริษัทฯ กําลังจะเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และรวมถึง บริษัท ฯยัง มีค่ า ใช้จ่ ายทีเกียวข้อ งกับ การเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เช่ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับทีปรึกษาการเงินและทีปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น
กําไรสุทธิสําหรับปี +,,> เท่ากับ -,.`, ล้านบาท เพิมขึน1 Z>.-! ล้านบาท จากปี +,,< คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ +A,.<- เนืองจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการและการลดลงของต้นทุนบริการจากการลดลง
ของค่าเสือมราคาเพราะบริษทั ได้ตดั ค่าเสือมราคาของระบบเครือข่าย Private Cloud Computing ครบทัง1 จํานวนเมือปี
+,,<
กําไรสุทธิสาํ หรับสามเดือนแรกของปี +,,A เท่ากับ !A.!> ล้านบาท เพิมขึน1 +.<- ล้านบาท จากช่วงเดียวกัน
ของปี +,,> คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ !-.>3 เนืองจากบริษทั ฯสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้จากการ
ให้บริการได้ในทุกส่วนธุรกิจ รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ มีผลประกอบการทีสามารถสร้างกําไรสุทธิจากการดําเนินงานอย่างต่อเนือง ส่งผลให้บริษทั ฯมีอตั รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์สงู ถึงร้อยละ +>.A< ในช่วงปี +,,> บริษทั ฯ มีฐานะทางการเงินทีดี และสามารถจ่ายเงินปนั
ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่างสมําเสมอ นอกจากนี1 บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้างเงินทุนทีแข็งแกร่งมีหนี1สนิ ตําโดย
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม
+,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ `.,Z เท่า `.>- เท่า `.,A เท่า และ `.Z+ เท่า ตามลําดับ อีกทัง1 ในปจั จุบนั
บริษทั ฯไม่มรี ายการหนี1สนิ ทีมีภาระดอกเบีย1 เนืองจากบริษทั ฯมีการทยอยชําระหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจากการ
เช่าระบบเครือข่ายเพือใช้ในการดําเนินงานของกิจการจนครบทัง1 จํานวนในปี +,,> อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ได้ประกาศปรับ
ฐานเงินเดือนพร้อมทัง1 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี +,,< ส่งผลให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิมสูงขึน1 และอัตราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จึงเพิมขึน1 ในปี +,,<
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม
+,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ !ZA.3` ล้านบาท !>Z.<Z ล้านบาท และ ++3.>! ล้านบาท ตามลําดับ และ
รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ -3.A3 ล้านบาท
โดยรายได้จากการให้บริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี1
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งบการเงิ นประหนึ" งทํา
ใหม่ สําหรับปี สิ( นสุดวันที"

งบการเงิ นรวม สําหรับ
งบการเงิ นรวม
ปี สิ( นสุดวันที"
สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-57
31-ธ.ค.-56
31-ธ.ค.-58
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
1. กลุ่มบริการ e-Logistics Trading 1
114.68
76.81
130.04
70.39
150.52
67.25
2. กลุ่มบริการ e-Business Services 2
28.09
18.81
51.14
27.68
65.71
29.36
3. Projects และอืนๆ
6.53
4.37
3.56
1.93
7.58
3.39
รายได้จากการให้บริ การ
149.30
100.00
184.74
100.00
223.81
100.00
หมายเหตุ : (1) การให้บริการ e-Customs Paperless ถือเป็ นบริการหลักของกลุม่ บริการ e-Logistics Trading
(+) การให้บริการ CDD Gateway ถือเป็ นบริการหลักของกลุม่ บริการ e-Business Services

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ( นสุดวันที"
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
35.83
14.25
1.29
51.37

ร้อยละ
69.75
27.74
2.51
100.00

31-มี.ค.-59
ล้านบาท
39.68
18.81
5.44
63.93

ร้อยละ
62.07
29.42
8.51
100.00

รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากรายได้ในส่วนของกลุ่มบริการ e-Logistics Trading ซึงคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
<-.>! ร้อยละ <`.3A และ ร้อยละ -<.+, ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชีส1นิ สุด วันที 3!
ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> ตามลําดับ โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายทีจะเพิม
รายได้ในกลุ่มบริการอืนๆ อย่างต่อเนืองซึงจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึน1 จากการมีรายได้
หลักทีมาจากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading ส่งผลให้ทผ่ี านมาบริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากกลุ่มบริการ e-Business
Services เพิมขึน1 อย่างต่อเนืองจากร้อยละ !>.>! ของรายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 3!
ธันวาคม +,,- เป็ นร้อยละ +<.-> และร้อยละ +A.3- ของรายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 3!
ธันวาคม +,,< และวันที 3! ธันวาคม +,,> ตามลําดับ
รายได้จากการให้บริการของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,< อยู่ที !>Z.<Z ล้านบาท
เพิมขึน1 จากปี +,,- 3,.ZZ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ +3.<Z โดยมีสาเหตุหลักจาก !) รายได้จากการให้บริการ CDD
Gateway ในส่วนกลุ่มบริการ e-Business Services เพิมขึน1 จากการรับรูร้ ายได้จากบริการ CDD Gateway เต็มปี
หลังจากทีบริษทั ฯ เริมให้บริการ CDD Gateway ในเดือนมีนาคม ปี +,,- ซึงบริษทั ฯสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
CDD ให้ครอบคลุมมากยิงขึน1 +) รายได้จากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading เพิมขึน1 จากการขยายฐานลูกค้าและการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ อีกทัง1 ยังเพิมบริการจากโครงการพัฒนาระบบนําส่งข้อมูลการนําเข้าและส่งออกสินค้า
ทางทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่างการท่าเรือและกรมศุลกากร ทัง1 นี1 การชะลอตัวของมูลค่าการนําเข้าและส่งออกของ
ประเทศไทยไม่ได้ทําให้รายได้จากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading ลดลงเนืองจากบริษัทฯ จะเก็บค่าบริการ eLogistics Trading เป็ นราคาต่อรายการ (Per Transaction Fee) โดยไม่ขน1ึ กับมูลค่า ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่ม
บริการ e-Logistics Trading เพิมขึน1 !,.3- ล้านบาท หรือเพิมขึน1 ร้อยละ !3.3A
สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> บริษทั ฯมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ ++3.>! ล้านบาท เพิมขึน1
3A.`< ล้านบาท เมือเทียบกับปี +,,< คิดเป็ นการเพิมขึน1 ร้อยละ +!.!, เนืองจากสาเหตุหลักดังนี1 !) ในปี +,,> รายได้
จากการให้บริการ CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริการ e-Business Services) เพิมสูงขึน1 ตามการขยายตัวของฐาน
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทีเกียวข้องทัง1 A กลุ่ม ซึงบริษทั ฯเน้นการให้บริการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประเภทสถาบัน
การเงิน ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนัน1 รายได้กลุ่มบริการ e-Business Services จึงเติบโตขึน1 +) บริษทั ฯ
สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในส่วนบริการ e-Logistics Trading ประกอบการรับรูร้ ายได้อย่าง
ต่อเนืองของโครงการพัฒนาระบบนํ าส่งข้อมูลการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่างการ
ท่าเรือและกรมศุลกากรทีเริมดําเนินโครงการตัง1 แต่เดือนมิถุนายน ปี +,,<
สําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ -3.A3 ล้านบาท
เพิมขึน1 !+.,- ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี +,,> คิดเป็ นการเพิมขึน1 ร้อยละ +Z.Z, เนืองจากสาเหตุหลัก
ดังนี1 !) การขยายตัวของกลุ่มลูกค้า CDD Gateway ตามการขยายตัวของฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจทีเกียวข้องตามที
กฏหมายกําหนด ซึงรายได้จากการให้บริการ CDD Gateway เป็ นปจั จัยหลักทีส่งเสริมการเติบโตของรายได้กลุ่ม
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บริการ e-Business Service เนืองจากรายได้กลุ่ม ETR Gateway ไม่ค่อยมีการเปลียนแปลงมากนัก เพราะกลุ่มลูกค้า
เป็ นกลุ่มธนาคารซึงจํานวนธนาคารในประเทศไทยมีจํานวนค่อ นข้างคงที +) การเติบโตของรายได้กลุ่มธุรกิจ eLogistics Trading ตามอัตราปกติทบริ
ี ษทั ฯสามารถทําได้ในอดีต
รายได้ Project และอืนๆ ของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,<
และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ -.,3 ล้านบาท 3.,- ล้านบาท และ <.,> ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายได้อนๆ
ื
เกิด จากการทีบริษัทฯ ให้บริก ารตามคําร้อ งขอของลูกค้าเป็ นกรณีพิเ ศษในลัก ษณะของโครงการ (Projects) และ
ส่วนมากจะมีการรับรูร้ ายได้หลังจากการให้บริการในแต่ละโครงการเป็ นแบบภายในงวดปี บญ
ั ชี (One-time Revenue)
ซึงตัวอย่างของการให้บริการในลักษณะดังกล่าว ได้แก่ โครงการ e-Guarantee โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้แก่
ลูกค้า และโครงการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรของลูกค้าให้เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ภายหลังจากการ
ให้บริการในแต่ละบางโครงการ บริษทั ฯ จะมีรายได้จากการรับส่งข้อมูลจากระบบทีพัฒนาดังกล่าว
ในช่วงสามเดือนแรกของปี +,,A บริษทั ฯมีรายได้ Projects และอืนๆ จํานวน ,.ZZ ล้านบาท จากการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ป ระยุก ต์ใ ห้แ ก่ลูกค้ารายหนึง ทัง1 นี1ก ารรับ รู้รายได้จากการพัฒนาโปรแกรมนัน1 เป็ น ไปตาม
อัตราส่วนของงานทีทําเสร็จ (Percentage of Completion)
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขายของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที
3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ Z3.,` ล้านบาท ,-.<< ล้านบาท และ ,`.++ ล้านบาท ตามลําดับ และต้นทุนการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุด วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ !3.-Z ล้านบาท โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี1
งบการเงิ นประหนึ" งทํา
ใหม่ สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-56
ต้นทุนโปรแกรมเมอร์
ค่าเช่าระบบ Cloud
ค่าบริการ Lease line
ค่าเช่าระบบ Co-Location
ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าบํารุงรักษาระบบ
ค่า License Fee
อืนๆ
ต้นทุนการให้บริ การ

หมายเหตุ

!

ล้านบาท
6.69
5.44
0.44
4.24
20.44
0.43
4.94
0.88
43.50

ร้อยละ
4.48
3.64
0.29
2.84
13.69
0.29
3.31
0.59
29.14

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
10.31
5.62
8.47
4.58
0.74
0.40
3.45
1.87
16.95
9.18
0.26
0.14
15.41
8.34
1.18
0.64
56.77
30.77

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
14.02
11.06
1.33
2.83
1.17
1.45
17.75
0.61
50.22

ร้อยละ
6.26
4.94
0.59
1.26
0.52
0.65
7.93
0.27
22.44

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ( นสุดวันที"
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
3.40
2.65
0.35
0.73
0.33
0.06
4.27
0.04
11.83

ร้อยละ
6.62
5.16
0.68
1.42
0.64
0.12
8.31
0.08
23.03

31-มี.ค.-59
ล้านบาท
4.44
1.89
0.50
0.66
0.69
0.22
5.05
0.19
13.64

ร้อยละ
6.95
2.96
0.78
1.03
1.08
0.34
7.90
0.30
21.34

อัตราร้อยละเป็ นการคํานวณบนรายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการในปี +,,- ทีแสดงในตารางข้างต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารบันทึกต้นทุนในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกับปี +,,< เพือให้ขอ้ มูลสามารถเปรียบเทียบกันได้
3
ต้นทุนการให้บริการในปี +,,< ทีแสดงในตารางข้างต้นได้อา้ งอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปีสน1ิ สุด 3! ธันวาคม
+,,> ทีแสดงต้นทุนการให้บริการปี +,,< (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับต้นทุนการให้บริการปี +,,> ทัง1 นี1การปรับปรุงดังกล่าว
เป็ นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที !A (ปรับปรุง +,,<) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

+

ต้นทุนการให้บริการหลักของบริษทั ฯ คือ ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ าย ของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสือสาร และค่า License Fee ซึงเป็ นต้นทุนค่าลิขสิทธิสํx าหรับ

ส่วนที 2.4.2 หน้า Z
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ซอฟต์แวร์ทบริ
ี ษัทฯใช้งานในการดําเนินธุรกิจกลุ่ม eE-Business (ใช้ในการให้บริการ CDD Gateway) ทัง1 นี1ค่าลิขสิทธิ x
ซอฟต์แวร์นนั 1 ชําระให้กบั เจ้าของซอฟต์แวร์ในต่างประเทศทีไม่มคี วามเกียวข้องกับบริษทั ฯ
ในปี +,,< บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการให้บริการ ,-.<< ล้านบาท เพิมขึน1 จากปี +,,- !3.+< ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 3`.,! โดยมีสาเหตุมาจาก ค่า License Fee (ซึงเป็ นต้นทุนค่าลิขสิทธิสํx าหรับซอฟต์แวร์ทบริ
ี ษทั ฯใช้ในการ
ให้บริการ CDD Gateway) ทีเพิมขึน1 จากการให้บริการ CDD Gateway เต็มปี ในปี +,,< ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ทเพิ
ี มขึน1
3.-+ ล้านบาท เนืองจากการปรับฐานเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าระบบ Cloud ทีเพิมขึน1 3.`3 ล้าน
บาทตามการใช้งานทีเพิมสูงขึน1 อย่างไรก็ดคี ่าเสือมราคาและค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายของบริษทั ฯเริมมีแนวโน้มลดลงตัง1 แต่ช่วง
ไตรมาส 3 ปี +,,< จากการตัดค่าเสือมราคาระบบ Private Cloud Computing ทีมีการตัดค่าเสือมราคาจนครบในช่วงปี
+,,<
สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> บริษทั ฯมีตน้ ทุนการให้บริการ ,`.++ ล้านบาท ลดลง -.,, ล้านบาท
จากปี +,,< คิดเป็ นร้อยละ !!.,3 เนืองจากค่าใช้จ่ายค่าเสือมราคาลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายค่าเสือมราคาระบบ Private Cloud Computing ทีบริษทั ฯ ได้ซอ1ื ในปี +,,Z เนืองจากบริษทั ฯ ได้ตดั จําหน่ าย
ค่าเสือมราคาของระบบดังกล่าวหมดแล้วในปี +,,< ทัง1 นี1บริษัทฯมีต้นทุนโปรแกรมเมอร์เพิมสูงขึน1 จํานวน 3.<! ล้าน
บาท เมือเทียบกับ ปี +,,< จากการปรับฐานเงินเดือนและการเพิมขึน1 ของจํานวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ
ต้นทุนค่าเช่าระบบ Cloud เพิมสูงขึน1 +.,A ล้านบาท ซึงสอดคล้องกับการใช้งานทีเพิมขึน1 และมีต้นทุนบริการค่า
License Fee (ซึงเป็ นต้นทุนค่าลิขสิทธิสํx าหรับซอฟต์แวร์ทบริ
ี ษทั ฯใช้ในการให้บริการ CDD Gateway) เพิมขึน1 +.3Z
ล้านบาท จากปี +,,< เนืองจากต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนผันแปรตามจํานวนลูกค้าทีเพิมขึน1
สําหรับงวด 3 เดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A บริษัทฯมีต้นทุนการให้บริการ !3.-Z ล้านบาท เพิมขึ1น
!.>! ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี +,,> เนืองจากบริษทั ฯมีตน้ ทุนโปรแกรมเมอร์เพิมสูงขึน1 จํานวน !.`Z ล้านบาท
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี +,,> สะท้อนการปรับฐานเงินเดือน รวมถึงมีต้นทุนบริการค่า License Fee เพิมขึน1
จากงวดเดียวกันของปี +,,> จํานวน `.<> ล้านบาท สอดคล้องกับจํานวนลูกค้าทีเพิมขึน1 อย่างไรก็ดใี นงวด 3 เดือน
ของปี +,,A ต้นทุนค่าเช่าระบบ Cloud ลดลง เพราะค่าเช่าดังกล่าวคิดตามการใช้งานจริง ซึงในช่วง 3 เดือนแรกของปี
+,,A บริษทั ฯมีการใช้ระบบ Cloud ลดลงเมือเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,>
กําไรขัน1 ต้น
กําไรขัน1 ต้นและอัตรากําไรขัน1 ต้นของกลุ่มบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3!
ธัน วาคม +,,< และวัน ที 3! ธัน วาคม +,,> สําหรับ งวดสามเดือนสิ1นสุดวัน ที 3! มีน าคม +,,A มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี1
งบการเงิ นประหนึ" งทําใหม่
สําหรับปี บัญชีสิ(นสุดวันที"
31 ธ.ค. 56
อัตรากําไร
ขัน( ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
105.80
70.86

กําไรขัน1 ต้น

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
สิ( นสุดวันที"
31 ธ.ค. 57
อัตรากําไร
ขัน( ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
127.97
69.27

งบการเงิ นรวม
สิ( นสุดวันที"
31 ธ.ค. 58
อัตรากําไร
ขัน( ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
173.59
77.56

!

งบการเงิ นรวม
สําหรับงวด 3 เดือน สิ( นสุดวันที"
31 มี.ค. 58
31 มี.ค. 59
อัตรากําไร
อัตรากําไร
ขัน( ต้น
ขัน( ต้น
ล้าน
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
บาท
(ร้อยละ)
39.53
76.97
50.29
78.67

กําไรขัน1 ต้นในปี +,,- ทีแสดงในตารางข้างต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารบันทึกต้นทุนในการให้บริการค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกับปี +,,< เพือให้ขอ้ มูลสามารถเปรียบเทียบกันได้

ส่วนที 2.4.2 หน้า ,

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
+

กําไรขัน1 ต้นในปี +,,< ทีแสดงในตารางข้างต้นได้อา้ งอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปีสน1ิ สุด 3! ธันวาคม +,,> ที
แสดงกําไรขัน1 ต้น ปี +,,< (ปรับปรุงใหม่) เทีย บกับกําไรขัน1 ต้นปี +,,> ทัง1 นี1ก ารปรับปรุ งดังกล่ าวเป็ น การปรับปรุ งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที !A (ปรับปรุง +,,<) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ในปี +,,- ถึงปี +,,< บริษัท ฯ สามารถควบคุม ต้น ทุน การให้บ ริก ารและกํา หนดราคาการให้บ ริก ารที
สอดคล้องกับต้นทุนได้เป็ นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากอัตรากําไรขัน1 ต้นทีอยู่ในระดับทีสมําเสมอ ประมาณร้อยละ <` ของ
รายได้จากการให้บริการ อย่างไรก็ดอี ตั รากําไรขัน1 ต้นปรับตัวดีขน1ึ อีกในช่วงปี +,,> จนถึงงวดปจั จุบนั เนืองจากการ
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญของค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ าย ซึงเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนในการให้บริการของ
บริษทั ฯ
รายได้อนื
รายได้อนของกลุ
ื
่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที
3! ธันวาคม +,,> อยู่ที +.Z` ล้านบาท `.Z> ล้านบาท และ !.Z! ล้านบาท ตามลําดับ และรายได้อนสํ
ื าหรับงวดสาม
เดือนแรกของปี +,,A เท่ากับ `.<- ล้านบาท โดยรายได้อนที
ื สําคัญได้แก่ ดอกเบีย1 รับจากเงินฝากบริษทั ฯ ดอกเบีย1
เงินลงทุนระยะสัน1 และระยะยาว และรายได้จ ากการขาย Token ซึงเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซงบริ
ึ ษัทฯ ขายให้กบั
ลูกค้าสําหรับการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม
+,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> อยู่ที +A.>, ล้านบาท 3Z.-Z ล้านบาท และ 3+.Z3 ล้านบาท ตามลําดับ และ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสําหรับสามเดือนแรกของปี +,,A เท่ากับ A.,A ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
งบการเงิ นประหนึ" งทําใหม่
สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-56
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ

ล้านบาท
23.59
3.38
2.88
29.85

ร้อยละ
15.80
2.26
1.93
19.99

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
29.28
15.71
2.95
1.60
2.41
1.30
34.64
18.62

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
28.18
2.10
2.15
32.43

ร้อยละ
12.59
0.94
0.96
14.49

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ( นสุดวันที"
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
7.50
0.44
0.49
8.43

ร้อยละ
14.60
0.86
0.95
16.41

31-มี.ค.-59
ล้านบาท
8.57
0.35
0.67
9.59

ร้อยละ
13.41
0.55
1.05
15.00

หมายเหตุ ! อัตราร้อยละเป็ นการคํานวณบนรายได้จากการให้บริการ
+
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี +,,- ทีแสดงในตารางข้างต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษัทฯ ด้วยวิธกี ารบัน ทึกต้นทุ นในการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกับปี +,,< เพือให้ขอ้ มูลสามารถเปรียบเทียบกันได้
3
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปี +,,< ทีแสดงในตารางข้างต้นได้อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปี ส1นิ สุด 3!
ธันวาคม +,,> ทีแสดงค่าใช้จ่ายในการให้บริการปี +,,< (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการปี +,,> ทัง1 นี1การ
ปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที !A (ปรับปรุง +,,<) เรือง ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ในปี +,,< บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 3Z.-Z ล้านบาท เพิมขึน1 จากปี +,,- Z.<A ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ !-.`, จากค่าใช้จ่ายในการให้บริการของปี +,,- เนืองจาก บริษทั ฯ ได้ปรับฐานเงินเดือน
พร้อมทัง1 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี +,,< ซึงในปี +,,> บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินเดือนให้กบั
พนักงานและผูบ้ ริหารในระดับทีใกล้เคียงกับปี +,,< และจ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารในระดับปกติ
ส่วนที 2.4.2 หน้า -

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ดังนัน1 ค่าตอบแทนของพนักงานและผูบ้ ริหารโดยรวมในปี +,,> จึงไม่เพิมขึน1 อย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับปี +,,< ที
+>.!> ล้านบาท เทียบกับ +A.+> ล้านบาท ในปี +,,< ซึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของปี +,,> ลดลง +.+! ล้าน
บาท เมือเทียบกับปี +,,< คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ -.3>
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี +,,A ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของบริษทั ฯเท่ากับ A.,A ล้านบาท ซึงเพิมขึน1
!.!- ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี +,,> คิด เป็ นอัตราการเพิมขึ1นร้อยละ !3.<- จากการเพิมขึ1นของ
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเป็ นสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม
+,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ 3>.,Z ล้านบาท <+.A- ล้านบาท และ <Z.!< ล้านบาท ตามลําดับ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดสามเดือนแรกของปี +,,A เท่ากับ +!.`Z ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารมี
รายละเอียดดังนี1
งบการเงิ นประหนึ" งทํา
ใหม่ สําหรับปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-56
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ผลตอบแทนกรรมการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าสอบบัญชี
ค่าเสือมราคา
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

หมายเหตุ

!

+

3

ล้านบาท
24.48
1.86
1.95
5.25
0.10
0.90
1.54
0.76
1.71
38.54

ร้อยละ
16.40
1.24
1.31
3.52
0.07
0.60
1.03
0.51
1.14
25.82

งบการเงิ นรวม สําหรับปี
สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-57
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
55.03
30.82
2.00
1.08
2.10
1.14
6.56
3.55
0.04
0.02
3.35
1.81
1.78
0.96
0.25
0.14
1.85
1.00
72.96
40.52

งบการเงิ นรวม สําหรับ
ปี สิ( นสุดวันที"
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
49.57
5.90
1.90
7.19
0.03
5.65
1.53
0.31
2.09
74.17

ร้อยละ
22.15
2.64
0.85
3.21
0.01
2.52
0.68
0.14
0.93
33.14

งบการเงิ นรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิ( นสุดวันที"
31-มี.ค.-58
ล้านบาท
10.58
0.25
0.44
1.84
0.01
0.24
0.35
0.08
0.26
14.03

ร้อยละ
20.60
0.48
0.85
3.57
0.02
0.47
0.68
0.15
0.50
27.32

31-มี.ค.-59
ล้านบาท
13.47
0.50
0.45
2.55
0.04
1.23
0.43
0.10
2.27
21.04

ร้อยละ
21.07
0.78
0.70
3.99
0.06
1.92
0.67
0.16
3.55
32.91

อัตราร้อยละเป็ นการคํานวณบนรายได้จากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี +,,- ทีแสดงในตารางข้างต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารบันทึกต้นทุนในการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกับปี +,,< เพือให้ขอ้ มูลสามารถเปรียบเทียบ
กันได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี +,,< ทีแสดงในตารางข้างต้น ได้อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินรวมสําหรับปี ส1นิ สุด 3!
ธันวาคม +,,> ทีแสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารปี +,,< (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี +,,> ทัง1 นี1การ
ปรับปรุ งดังกล่าวเป็ น การปรับปรุ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับที !A (ปรับปรุง +,,<) เรือง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

จากภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารจะพบว่า ค่าใช้จ่ายรายการหลักคือเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ซึงคิดเป็ น ร้อยละ -3.,! ร้อยละ <,.Z+ และ ร้อยละ --.>3 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชี
สิน1 สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> ตามลําดับ
ในปี +,,< บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร <+.A- ล้านบาท เพิมขึน1 จากปี +,,- จํานวน 3Z.Z+ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ >A.3` โดยมีสาเหตุสาํ คัญ คือ !) เงินเดือนและผลตอนแทนพนักงานเพิมขึน1 จากสาเหตุสาํ คัญ คือ
บริษัทฯ ได้ปรับฐานเงินเดือนพร้อมทัง1 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหารในปี +,,< เนืองจากบริษัทฯ
กําลังจะเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี +,,> บริษัทฯ จะจ่ายเงินเดือนให้กบั พนักงานและ
ผู้บริหารในระดับทีใกล้เคียงกับปี +,,< และจะจ่ายโบนัสประจําปี ให้กบั พนักงานและผู้บริหารในระดับปกติ ดังนัน1
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ค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหารโดยรวมในปี +,,> จะไม่เพิมขึน1 อย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับปี +,,< +)
ค่ า ธรรมเนี ย มเพิมขึ1น เนื องจาก ในช่ ว งต้ น ปี +,,< บริษัท ฯ มีค่ า ใช้จ่ า ยทีเกียวข้อ งการเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับทีปรึกษาการเงินและทีปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น
ในปี +,,> ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทอยู่ใ นระดับใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี +,,<
อย่างไรก็ดผี ลตอบแทนกรรมการสําหรับปี +,,> นัน1 เพิมขึน1 จากปี +,,< เนืองจากบริษทั ฯมีการจ่ายโบนัสพิเศษให้กบั
กรรมการ ตามรายได้ของปี +,,> ของบริษทั ฯทีปรับตัวดีขน1ึ
สําหรับช่วงสามเดือนแรกของปี +,,A บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ +!.`Z ล้านบาท เพิมขึน1 <.`!
ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที !Z.`3 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ ZA.A+ ซึงมีสาเหตุหลัก
จากการเติบโตของเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ทีปรับตัวสูงขึน1 ตามการเติบโตของรายได้ ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับ
กับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่าใช้จ่ายในการทําประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,<
และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ !.3- ล้านบาท `.>+ ล้านบาท และ `.+- ล้านบาท ตามลําดับ ทัง1 นี1ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั ฯ มีสาเหตุจากการทีบริษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิงเพือเช่าระบบเครือข่าย
ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ดี ในช่วงปี +,,> บริษทั ฯได้ทยอยชําระภาระผูกพันจากสัญญาเช่าการเงิน
ดังกล่าวจนครบทัง1 จํานวน ทําให้ในช่วงสามเดือนแรกของปี +,,A บริษทั ฯไม่มคี ่าใช้จ่ายทางการเงินในงบกําไรขาดทุน
ของบริษทั ฯ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที
3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ !.A< ล้านบาท 3.,A ล้านบาท และ 3.`A ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการจ่าย
ภาษีทแท้
ี จริง (Effective Tax Rate) เท่ากับ ร้อยละ ,.!+ ร้อยละ !<.A3 และ ร้อยละ Z.,Z ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ ตามลําดับ ทัง1 นี1กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในส่วนของรายได้จากการให้บริการเกือบทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ยกเว้นบริการ CDD Gateway (เนืองจากบริษทั ฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในการให้บริการ แต่ใช้ซอฟท์แวร์
จากต่างประเทศแทน โดยบริษทั ฯมีการชําระค่าลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็ นการตอบแทน) จากสิทธิประโยชน์ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (รายละเอียดเพิมเติม : ส่วนที +.+ ข้อ + ลักษณะการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ +.Z สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี) โดยอาจสรุปได้ว่าในช่วงปี +,,- จนถึงงวดปี ปจั จุบนั รายการภาษีเงินได้ทเกิ
ี ดขึน1 ของบริษทั ฯ เป็ นผลจากภาษี
เงินได้บนรายได้จากธุรกิจกลุ่ม CDD Gateway รายได้ดอกเบีย1 รับ และรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี นอกจากนี1 อัตรา
การจ่ายภาษีทแท้
ี จริงของบริษทั ฯ ในปี +,,< เท่ากับร้อยละ !<.A3 ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิมขึน1 จากร้อย
ละ ,.!+ ของกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี +,,- มีสาเหตุสําคัญจาก !) บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้จากบริการ
CDD Gateway เพิมขึน1 เมือเทียบกับปี +,,- และ +) เนืองจากฐานกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ในระดับตํากว่า
ปกติเมือเทียบกับปี +,,> ทําให้สดั ส่วนภาษีเงินได้ต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายมีอตั ราสูง อย่างไรก็ดอี ตั ราการจ่ายภาษีที
แท้จริงของปี +,,> เท่ากับร้อยละ Z.,Z เนืองจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการส่วนใหญ่เกิดขึน1 จากกลุ่ม
บริการ e-Logistics Trading ซึงเป็ นรายได้ทได้
ี รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ +) เนืองจากฐานกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้อยู่ในระดับตํากว่าปกติเมือเทียบกับปี +,,> ทําให้สดั ส่วนภาษีเงินได้ต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายมีอตั ราสูง
สําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ !.+, ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราการจ่ายภาษีทแท้
ี จริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ -.!`
ส่วนที 2.4.2 หน้า >
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กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3!
ธันวาคม +,,> เท่ากับ 3-.Z> ล้านบาท !-.ZZ ล้านบาท และ -,.`, ล้านบาท ตามลําดับ
กําไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี +,,< เท่ากับ !-.ZZ ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี +,,- จํานวน +`.`Z ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ ,Z.AZ โดยมีสาเหตุจาก ในปี +,,< บริษัทฯ ได้ปรับฐานเงินเดือนพร้อมทัง1 จ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหารในปี +,,< เนืองจากบริษัทฯ กําลังจะเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี1ในช่วงปี +,,< บริษทั ฯยังมีค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
ค่าใช้จ่ายสําหรับทีปรึกษาการเงินและทีปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น อีกด้วย
สําหรับปี สน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> กําไรสุทธิของบริษัทฯเท่ากับ -,.`, ล้านบาท เพิมขึน1 Z>.-! ล้าน
บาท จากปี +,,< คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ +A,.<- เนืองจากการเติบโตของรายได้ทงั 1 ในส่วนของ e-Logistics
Trading และ e-Business Services รวมถึงการลดลงของต้นทุนบริการทีลดลงจากการลดลงของค่าเสือมราคา เพราะ
บริษทั ได้ตดั ค่าเสือมราคาของระบบเครือข่ายครบทัง1 จํานวนเมือปี +,,<
สําหรับงวดสามเดือนสิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A กําไรสุทธิของบริษัทฯเท่ากับ !A.!> ล้านบาท เพิมขึน1
+.<- ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึน1 ร้อยละ !-.>3 จากงวดเดียวกันของปี +,,> เนืองจากบริษทั ฯสามารถสร้างการ
เติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มบริการ รวมถึงรักษาระดับต้นทุนให้ยงั คงมีประสิทธิภาพ
(ข) ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
จากการทีบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
ทําให้สนิ ทรัพย์หลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกหนี1การค้าจากการให้บริการกับลูกค้า อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ทให้
ี บริการกับลูกค้าซึงบันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซงบั
ึ นทึกในรูปของสินทรัพย์ทไม่
ี มตี วั ตน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< 3! ธันวาคม +,,> และ 3!
มีนาคม +,,A เท่ากับ !<!.A- ล้านบาท !A>.`! ล้านบาท +,!.`> ล้านบาท และ +,!.-< ล้านบาท ตามลําดับ โดย
สาเหตุทสิี นทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิมขึน1 อย่างมีนยั สําคัญในช่วงปี +,,> มีสาเหตุสาํ คัญมาจากการเพิมขึน1 ของเงินสด
และรายการเทีย บเท่ า เงิน สดรวมถึง เงินลงทุ นชัวคราวและเงิน ลงทุ น ระยะยาวอืน ทีเพิมขึ1น สอดคล้อ งกับผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯทีปรับตัวดีขน1ึ
เงินลงทุนชัวคราว
ณ วันที 31 ธันวาคม +,,> บริษัทฯมีมูลค่าเงินลงทุนชัวคราวเท่ากับ !+<.A+ ล้านบาท ซึงมูลค่าเงินลงทุน
ชัวคราวนัน1 เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯทีจะนําเงินสดทีเหลือจากการดําเนินงานไปลงทุนเพือสร้างผลตอบแทนทีใน
ระดับทีเหมาะสม โดยนโยบายการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ฯกําหนดให้บริษทั ฯสามารถนําเงินไปลงทุนใน
เงินฝากธนาคาร กองทุนตราสารแห่งหนี1ภาครัฐและวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี1 รวมถึงตราสารแห่งทุน (ไม่เกินร้อยละ
!`.`` ของมูลค่าสินทรัพย์ทลงทุ
ี น) โดย ณ วันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯมีมูลค่าเงินลงทุนชัวคราวเท่ากับ A`.,<
ล้านบาท ลดลง 3<.3, ล้านบาท เนืองจากมีการขายเงินลงทุนชัวคราวในช่วง 3 เดือนแรก ดังจะเห็นได้จากมูลค่าเงิน
สดของบริษทั ณ วันที 3! มีนาคม +,,A ทีเพิมขึน1 +<.>` ล้านบาท เมือเทียบกับ ณ สิน1 ปี +,,>
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ลูกหนี1การค้าและลูกหนี1อนื
ลูกหนี1การค้าของบริษทั ฯ สามารถแยกตามระยะเวลาทีค้างชําระได้ ดังนี1

ลูกหนี1การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
อายุหนี1คงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี( การค้า - กิ จการที"เกี"ยวข้องกัน
ลูกหนี1การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนี1คงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี1การค้า – กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมลูกหนี( การค้า
ลูกหนี1อนื
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี1อนื ๆ
รวมลูกหนี( อื"น
ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( อื"น

งบการเงิ นประหนึ" งทําใหม่
ณ วันที"
31-ธ.ค.-56
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที"
31-ธ.ค.-57
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที"
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที"
31-มี.ค.-59
ล้านบาท

0.05
0.05

-

-

-

16.51

23.08

24.06

35.54

6.27
0.00
22.78
22.83

5.98
29.06
29.06

6.40
30.46
30.46

3.60
39.14
39.14

0.48
0.66
1.14
23.97

1.37
0.74
2.11
31.17

1.86
0.35
2.21
32.66

1.77
0.05
1.82
40.96

ลูกหนี1การค้าของบริษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ
วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ ++.>3 ล้านบาท +A.`- ล้านบาท 3`.Z- ล้านบาท และ 3A.!Z ล้านบาท ตามลําดับ โดย
ลูกหนี1การค้าของบริษทั ฯ เพิมขึน1 ตามรายได้จากการให้บริการทีเพิมขึน1
ระยะเวลาการเก็บหนี1เฉลียของบริษทั ฯ ใน ปี +,,- ปี +,,< ปี +,,> และ ช่วงสามเดือนแรกของปี +,,A
(Annualized) เท่ากับ ,3.ZZ วัน ,`.,- วัน Z<.>< วัน และ Z>.AA วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี1เฉลียสําหรับปี
+,,- จนถึงงวดปจั จุบนั อยู่ในระดับปกติ เนืองจากบริษทั ฯ ให้เครคิตการค้ากับลูกค้าประมาณ 3` วัน – -` วัน ซึงที
ผ่านมาบริษทั ฯ ไม่เคยประสบปญั หาการผิดนัดชําระหนี1จากลูกค้า โดยจะสังเกตได้จากยอดลูกหนี1การค้าทีมีอายุเกิน 3
เดือนทีอยู่ในระดับตํามาก ทัง1 นี1บริษทั ฯ มีนโยบายตัง1 สํารองค่าเผือหนี1สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี1การค้าทีมีอายุเกิน 3
เดือน - เดือน และ !+ เดือน ในอัตราร้อยละ +,.`` ร้อยละ ,`.`` และ ร้อยละ !``.`` ตามลําดับ
ลูกหนี1อนของบริ
ื
ษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที
3! มีนาคม +,,A เท่ากับ !.!Z ล้านบาท +.!! ล้านบาท +.+! ล้านบาท และ !.>+ ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหนี1อนส่
ื วน
ใหญ่เป็ นรายได้คา้ งรับและรายการภาษีเงินได้
ส่วนที 2.4.2 หน้า !`

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ1าประกัน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ1าประกันของบริษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที
3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ !3.,A ล้านบาท ,.-> ล้านบาท และ -.!< ล้านบาท และ -.-,
ล้านบาท ตามลําดับ เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ1าประกัน เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําซึงบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อยได้นําไปวางไว้กบั ธนาคารเพือคํ1าประกันการออกหนังสือคํ1าประกันการให้บริการแก่ลูกค้า โดยสาเหตุ ที
รายการเงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ1าประกันมีมูลค่าสูงขึน1 ในปี +,,- เนืองจากบริษทั ฯ ได้เริมมีการรับลูกค้ารายใหม่
สําหรับการให้บริการ CDD Gateway
สินค้าคงเหลือ
จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในรูปแบบของการให้บริการ ทําให้บริษทั ฯ ไม่มสี นิ ค้าคงเหลือใน
การจําหน่ ายสินค้าให้กบั ลูกค้า โดยรายการสินค้าคงเหลือของบริษทั ฯ คือ อุปกรณ์ Certificate Authorisation Token
ซึงเป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซงบริ
ึ ษทั ฯ ขายให้กบั ลูกค้าสําหรับการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯ มี
ยอดสินค้าคงเหลือเท่ากับ `.!+ ล้านบาท `.`A ล้านบาท `.+- ล้านบาท และ `.+Z ล้านบาท ตามลําดับ
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯมีมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอืนเท่ากับ +`.33
ล้านบาท และ +`.Z` ล้านบาท ตามลําดับ ซึงเป็ นมูลค่าเงินทีบริษทั ฯนํ าเงินไปลงทุนในตราสารหนี1ภาคเอกชน ตาม
นโยบายของบริษทั ฯทีจะนําเงินสดทีเหลือจากการดําเนินงานไปลงทุนเพือสร้างผลตอบแทนทีในระดับทีเหมาะสม
อุปกรณ์
รายการอุปกรณ์หลักของบริษทั ฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญาณและสือสาร
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A
บริษทั ฯ มีอุปกรณ์เท่ากับ !<.3, ล้านบาท !.+Z ล้านบาท ,.<A ล้านบาท และ <.A` ล้านบาท ตามลําดับ โดยสาเหตุที
ยอดอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ลดลงในปี +,,< จากการตัดค่าเสือมราคาของอุปกรณ์ ระบบ Private Cloud Computing ซึง
เป็ นอุปกรณ์หลักของบริษทั ทีบริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ1 อุปกรณ์ดงั กล่าวในปี +,,Z และมีนโยบายในการตัดค่าเสือมแบบ
เส้นตรงเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดย ณ ซึงมูลค่าตามบัญชีของระบบ Private Cloud Computing ดังกล่าวลดลงเหลือ <+
บาท ในปี +,,< ดังนัน1 ในปี +,,> บริษทั ฯ จะไม่มคี ่าใช้จ่ายค่าเสือมราคาระบบ Private Cloud Computing ทีจัดซือ1 มา
ในปี +,,Z อีก ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอืนๆ
ทดแทนการจัดซื1อ อย่างไรก็ตาม เพือเป็ นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัทฯ ในบางกรณี
บริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้องจัดซือ1 อุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาผูใ้ ห้บริการระบบที
มีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษทั ฯ ทีกําหนดไว้
ในปี +,,> บริษทั ฯซือ1 อุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงานอืนๆเพิมจํานวน ,.,! ล้านบาท
ซึงประกอบด้วย การจัดซือ1 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของบริษทั ย่อยจํานวน Z.<` ล้านบาท เพือเพิมประสิทธิภาพของ
สินทรัพย์ทมีี อยู่เดิมรวมถึงรองรับการทํางานเพิมเติมในอนาคต ซึงอุปกรณ์ทจัี ดซือ1 อยู่ระหว่างการติดตัง1 และอุปกรณ์
สํานักงานทัวไป อีกจํานวน `.>! ล้านบาท โดยในงวดดังกล่าวบริษัทฯตัดค่าเสือมราคาจํานวน `.A- ล้านบาท ทําให้
มูลค่าอุปกรณ์ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,> เพิมขึน1 เป็ น ,.<A ล้านบาท จากมูลค่า ณ สิน1 ปี +,,< ที !.+Z ล้านบาท

ส่วนที 2.4.2 หน้า !!

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

มูลค่าอุปกรณ์ของบริษทั ฯเพิมขึน1 +.!! ล้านบาท เป็ น <.A` ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A โดย
มูลค่าอุปกรณ์เพิมขึน1 จากจัดซือ1 อุปกรณ์เพิมเติมจํานวน +.-+ ล้านบาท รวมถึงมีการตัดค่าเสือมราคาจํานวน `.,! ล้าน
บาท
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3>.!> ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ !,.+! ของสินทรัพย์รวม และ Z+.3! ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ !-.>! ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย
อาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในสัดส่วนทีค่อนข้างน้อยเมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทงั 1 หมดของ
บริษัทฯ เนื องจากลัก ษณะการประกอบธุ รกิจ ของบริษัทฯ คือ การเป็ น ผู้พฒ
ั นาผลิตภัณ ฑ์ใ นการทํา ธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และนําเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผใู้ ช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service)
นอกจากนี1 ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่าย
อืนๆ ทดแทนการจัดซื1อ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษทั ฯ อาจต้องการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการ
ของบริษทั ฯ ในบางกรณีบริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้องจัดซือ1 อุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษทั ฯ ไม่สามารถ
จัดหาผูใ้ ห้บริการระบบทีมีคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษทั ฯ ทีกําหนดไว้ ก็
อาจจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทงั 1 หมดของบริษทั ฯ ในสัดส่วนทีสูงขึน1
(ค) แหล่งที"มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3!
ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ `.,Z เท่า `.>- เท่า `.,A เท่า และ `.Z+ เท่า ตามลําดับ ซึงแสดง
ถึงสถานะทางการเงินทีแข็งแกร่งของบริษทั ฯ โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มหี นี1สนิ ทีมีภาระดอกเบีย1 เนืองจากในช่วงปี +,,>
บริษทั ฯได้ทยอยชําระหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจากการเช่าระบบเครือข่ายเพือใช้ในการดําเนินงานของกิจการจน
ครบทัง1 จํานวน
หนี( สิน
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A
บริษทั ฯ มีหนี1สนิ รวมเท่ากับ -`.`, ล้านบาท A!.Z- ล้านบาท A3.-- ล้านบาท และ <Z.A< ตามลําดับ ซึงปจั จุบนั หนี1สนิ
หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยเจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อนื ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รบั ล่วงหน้า
เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อนื
เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อนื ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ
วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ <.Z+ ล้านบาท !+.+! ล้านบาท >.3> ล้านบาท และ A.,> ล้านบาท ตามลําดับ โดย
แบ่งเป็ นมูลค่าเจ้าหนี1การค้าเท่ากับ ,.++ ล้านบาท Z.33 ล้านบาท -.,` ล้านบาท และ <.`, ล้านบาท ตามลําดับ ทัง1 นี1
มูลค่าเจ้าหนี1การค้าเพิมในปี +,,> ต่อเนืองจนถึงช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A เนืองจาก บริษทั มีค่า License Fee ค้าง
จ่าย ซึงตัง1 แต่ไตรมาสที + ของปี +,,> เป็ นต้นมา บริษทั ฯจะชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส
หนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ในช่วงปี +,,- – +,,< บริษทั ฯ มีการเข้าทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิงเพือเช่าระบบเครือข่ายในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี นับตัง1 แต่วนั ที !

ส่วนที 2.4.2 หน้า !+
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ธันวาคม +,,Z อย่างไรก็ดี บริษทั ฯได้ผ่อนชําระค่าเช่างวดสุดท้ายแล้วในเดือน พฤศจิกายน +,,> ทําให้ไม่ปรากฎ
มูลค่าหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3!
มีนาคม +,,A
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3!
มีนาคม +,,A เท่ากับ A.3` ล้านบาท 33.<- ล้านบาท 3+.,+ ล้านบาท และ !3.Z> ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที
เพิมขึน1 ณ วันที 3! ธันวาคม +,,< จากค่าตอบแทนพิเศษทีบริษทั ฯประกาศจ่ายให้แก่พนักงานและผูบ้ ริหารในปี +,,<
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทียังคงอยู่ในระดับสูงในปี +,,> เนืองจากมีโบนัสพนักงานและผูบ้ ริหารรวมถึงโบนัสกรรมการ
สําหรับปี +,,> ค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
รายได้รบั ล่วงหน้า ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที
3! มีนาคม +,,A เท่ากับ !<.A, ล้านบาท +3.>< ล้านบาท +A.A, ล้านบาท และ +>.>` ล้านบาท ตามลําดับรายได้รบั
ล่วงหน้า ในปี +,,- ถึง ปี +,,> ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้รบั ล่วงหน้าของบริการ CDD Gateway ซึงบริษทั ฯ ได้ขยาย
ฐานลูกค้าของบริการ CDD Gateway โดยมูลค่ารายได้รบั ล่วงหน้า ณ วันที 3! ธันวาคม ปี +,,> รายได้รบั ล่วงหน้า
เพิมขึน1 -.`> ล้านบาท เมือเทียบกับมูลค่า ณ สิน1 ปี +,,< เนืองจากโดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้า CDD Gateway (ซึงถือเป็ น
รายได้จากกลุ่ม eE-Business Services) จะชําระเงินค่าบริการล่วงหน้าเป็ นรายปี ดังนัน1 เมือมีจาํ นวนลูกค้าเพิมมากขึน1
มูลค่ารายได้รบั ล่วงหน้าจึงปรับเพิมขึน1 ในแนวทางเดียวกัน ทัง1 นี1มูลค่ารายได้รบั ล่วงหน้า ณ วันที 3! มีนาคม +,,A
มิได้เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญเมือเทียบกับมูลค่า ณ สิน1 ปี +,,>
นอกจากนี1บริษทั ฯ มีรายการหนี1สนิ หมุนเวียนอืน ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที
3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ +.,- ล้านบาท 3.-3 ล้านบาท !`.,3 ล้านบาท และ !`.Z>
ล้านบาท ตามลําดับ ซึงหนี1สนิ หมุนเวียนอืน ทีสําคัญ คือ ภาษีขาย และภาษีประเภทอืนๆ ทีมีกําหนดการชําระใน
ระยะเวลาไม่เกิน ! ปี โดย ณ สิน1 ปี +,,> บริษทั ฯมีรายการหนี1สนิ หมุนเวียนอืนเพิมขึน1 จากสาเหตุหลักคือ ภาษีหกั ณ
ทีจ่ายสําหรับเงินจ่ายโบนัสพนักงาน และผูบ้ ริหารทีบริษทั ฯในฐานะผูจ้ ่ายเงินได้จะต้องนําส่งกรมสรรพากรต่อไป ทัง1 นี1
มูลค่าหนี1สนิ หมุนเวียนอืน ณ วันที 3! มีนาคม +,,A มิได้เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับมูลค่า ณ สิน1 ปี
+,,>
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A
ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ !!!.A! ล้านบาท !`-.,, ล้านบาท !,<.Z+ ล้านบาท และ !<-.<` ล้านบาท
ตามลําดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,< เท่ากับ !`-.,, ล้านบาท ลดลง ,.3- ล้านบาท จาก
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- เนืองจากงบการเงินประหนึงทําใหม่ (ทีได้สะท้อนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยการซือ1
หุน้ ของบริษัท เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ AA.AA ของทุนทีออกและชําระแล้ว) ได้สมมติฐานให้การทํา
รายการซือ1 ซอฟต์แวร์ของบริษทั ฯ เกิดขึน1 ตัง1 แต่ปี +,,Z ส่งผลบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธิจากบริ
ษทั ซอฟท์แวร์
x
ลิง1 ค์ จํากัด ตัง1 แต่ปี +,,Z ทําให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมในระดับทีสูงกว่างบการเงินรวม กล่าวคือ กําไรสะสมของบริษทั ฯ
ตามงบการเงินประหนึงทําใหม่ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- อยู่ทระดั
ี บ >>.<- ล้านบาท ในขณะทีตัวเลขกําไรสะสม
ส่วนที 2.4.2 หน้า !3
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ตามงบการเงินรวม ณ วันที 3! ธันวาคม +,,< อยู่ทระดั
ี บ +3.Z` ล้านบาท นอกจากนี1 ในปี +,,< บริษทั ฯ ได้เพิมทุน
จํานวน -` ล้านบาท และได้จ่ายเงินปนั ผลอีกจํานวน -., ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ !,<.Z+ ล้านบาท ซึงมากกว่ามูลค่าส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ สิน1 ปี +,,< จํานวน ,`.>< ล้านบาท ซึงการเพิมขึน1 ของมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีสาเหตุจากการเพิมขึน1 ของ
มูลค่ากําไรสะสมจากผลการดําเนินงานทีดีขน1ึ ของบริษทั ฯ
มูลค่าส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที 3! มีนาคม +,,A เพิมขึน1 !A.+> ล้านบาท จากมูลค่า ณ สิน1 ปี
+,,> เป็ น !<-.<` ล้านบาท ซึงสะท้อนมูลค่ากําไรสะสมทีเพิมขึน1 ตามผลประกอบการ
ตามตัวเลขจากงบการเงินประหนึงทําใหม่ บริษทั ฯ มีการทําผลกําไรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือง นอกจากนี1
บริษทั ฯ ยังมีการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างสมําเสมอ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผล ในปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที
วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ +-.,> ล้านบาท -.,` ล้านบาท
และ !Z.Z` ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ <-.+, ร้อยละ !<.>+ และ ร้อยละ ><.-! ของมูลค่ากําไรสุทธิของ
บริษทั ฯในปี ก่อนทีจะมีการจ่ายเงินปนั ผล
การจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึงกําหนดว่าบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ Z` ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากการหักสํารองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลง
ได้ขน1ึ อยู่กบั สภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน
ส่วนที +.3 ข้อ ! ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ เรืองนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)
(ง) การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี บญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,วันที 3! ธันวาคม +,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> เท่ากับ -A.A> ล้านบาท -,.+A ล้านบาท และ <!.++ ตามลําดับ
โดยคิดเป็ นอัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไรที ร้อยละ 175.78 ร้อยละ 3!3.!< และ ร้อยละ !`Z.!+ ตามลําดับ ซึงแสดง
ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการทํากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน โดยสาเหตุ ทบริ
ี ษัทฯ มียอด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสูงกว่ายอดกําไรสุทธิของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ มีสาเหตุจากการทีบริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายทีไม่ใ ช่เงินสด คือ ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ทีมีนัยสําคัญ เป็ นส่วนหนึงของค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับ ปี +,,> อัตราส่วนเงินสดต่ อการทํากําไรของบริษัทฯลดตําลงกว่าในอดีตเนืองจากใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯมิได้มคี ่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็ นต้นทุนบริการทีมีนยั สําคัญอย่างในอดีต
สําหรับสามเดือนแรกของปี +,,A บริษทั ฯมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ (,.!,)
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากบริษทั ฯมีการจ่ายชําระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึงส่วนใหญ่ได้แก่โบนัส
ค้างจ่าย รวมถึงมีมลู ค่าลูกหนี1การค้าและลูกหนี1อนเพิ
ื มขึน1 จํานวน >.3` ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยนําเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชัวคราวซึงให้
อัตราผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ โดยในปี บ ญ
ั ชีสน1ิ สุด วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3!
ธันวาคม +,,< และ วันที 3! ธันวาคม +,,> บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ ,-.+,
ล้านบาท (Z<.3A) ล้านบาท และ (!,Z.!,) ตามลําดับ
ส่วนที 2.4.2 หน้า !Z
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ในปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,- บริษทั ฯ มีเงินสดจ่ายแก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ย่อย จํานวน ,`.``
ล้านบาท ซึงเป็ นผลจากการเข้าลงทุนของบริษทั ฯ ในหุน้ สามัญของบริษทั เคลาด์ ครีเอชัน จํากัด เมือวันที Z ธันวาคม
+,,- โดยบริษทั ฯมีการขายเงินลงทุนชัวคราวจํานวน !+`.3< ล้านบาทเพือชําระค่าหุน้ ดังกล่าว
ในปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,< บริษทั ฯ มีเงินสดจ่ายเพือรับโอนกิจการบริษทั ซอฟท์แวร์ลง1ิ ค์ จํากัด
เท่ า กับ ,Z.`` ล้า นบาท ซึงเป็ น ปรับโครงสร้างการถือ หุ้นเพือเตรียมความพร้อมในการเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ และบริษทั ฯ มีเงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ1าประกันลดลง <.A! ล้านบาท
ในปี บญ
ั ชีสน1ิ สุดวันที 3! ธันวาคม +,,> บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ !,Z.!, ล้าน
บาท จากการซือ1 อุปกรณ์เพิมเติมจํานวน ,.,! ล้านบาท มีเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน1 !+<.Z+ ล้านบาท และมีเงินลงทุน
ระยะยาวอืนจํานวน +`.-` ล้านบาท จากการนําเงินสดส่วนเกินไปลงทุน
สําหรับในงวดสามเดือนแรกของปี +,,A บริษทั ฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 3+.AZ ล้าน
บาท จากสาเหตุหลักคือ การขายเงินลงทุนชัวคราวจํานวน Z`.3` ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ใน ปี +,,- ปี +,,< และ ปี +,,> บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,.<3) ล้าน
บาท ZZ.3, ล้านบาท และ (++.<A) ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี +,,- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,.<3 ล้านบาท ซึงมีสาเหตุจากการจ่ายคืน
หนี1สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน A.!, ล้านบาท และการจ่ายเงินปนั ผลจํานวน +-.,> ล้านบาท
ในปี +,,< บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ZZ.3, ล้านบาท ซึงมีสาเหตุจากการจ่ายคืน
หนี1สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน A.!, ล้านบาท การจ่ายเงินปนั ผลจํานวน -.,` ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้รบั เงินสดจาก
การเพิมทุนจํานวน -`.`` ล้านบาท
สําหรับ ปี +,,> บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใ ช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ ++.<A ล้านบาท โดยเป็ น
รายการจ่ายคืนหนี1สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจํานวน >.3A ล้านบาท และเป็ นการจ่ายเงินปนั ผลจํานวน !Z.Z` ล้าน
บาท
ในช่วง 3 เดือน สิน1 สุดวันที 3! มีนาคม +,,A บริษทั ฯไม่มกี ระแสเงินสุดจากการกิจกรรมจัดหาเงิน
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที"สาํ คัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.`! เท่า +.+> เท่า +.-+ เท่า และ 3.3- เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษัทฯ มีอยู่ใ นระดับสูงกว่า !.`` เท่า อย่างมากแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ทีอยู่ใ น
ระดับสูง
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อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
ใน ปี +,,- ปี +,,< ปี +,,> และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A บริษัทฯ มีอตั รากําไรขัน1 ต้นเท่ากับ ร้อยละ
<`.>- ร้อยละ -A.+< ร้อยละ <<.,- และ ร้อยละ <>.-< ตามลําดับ ซึงบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากําไรขัน1 ต้นของ
บริษทั ฯ ในระดับประมาณร้อยละ <` ขึน1 ไปได้อย่างต่อเนือง แสดงถึงความสามารถในการกําหนดราคาการให้บริการ
ของบริษทั ฯ ตามต้นทุนการให้บริการของบริษทั ฯ
ใน ปี +,,- ปี +,,< ปี +,,> และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A บริษัทฯ มีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ
+Z.`, ร้อยละ >.>< ร้อยละ +>.>> และ ร้อยละ +A.-, ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักทีทําให้อตั รากําไรสุทธิของบริษทั ฯ
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในปี +,,< เนืองจาก บริษัทฯ ได้ใ ห้ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานและผู้บริหารในปี +,,<
อย่างไรก็ดอี ตั รากําไรสุทธิปรับตัวเพิมขึน1 ในปี +,,> และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A เนืองจากบริษทั ฯสามารถเพิม
รายได้ทงั 1 จากกลุ่มบริการ e-Logistics Trading และ กลุ่มบริการ e-Business Services และยังสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เติบโตน้อยกว่าการเติบโตของรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ใน ปี +,,- ปี +,,< ปี +,,> และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี +,,A (Annualized) บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์เท่ากับ ร้อยละ !A.3! ร้อยละ >.>A ร้อยละ +>.A< และ ร้อยละ 3`.,+ (Annualized) ตามลําดับ ทัง1 นี1การ
เปลียนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลานัน1 แปรผันตามกําไรสุทธิและมูลค่าสินทรัพย์รวม ทํา
ให้ในปี +,,< อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากปี +,,- จากการเพิมขึน1 ของเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานในรูปของการปรับฐานเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อย่างไรก็ดี มูลค่าสินทรัพย์รวมของ
บริษทั ฯมิได้มกี ารเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญนอกจากการตัดจําหน่ายรายการอุปกรณ์ทมีี การตัดจําหน่ายมูลค่าระบบ
Private Cloud Computing หมดไปเมือปี +,,< โดยในปี +,,> อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯเติบโตขึน1
อย่างมีนยั สําคัญจากการเพิมขึน1 ของมูลค่ากําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั ฯอย่างมีนัยสําคัญ เช่นเดียวกับช่วง
ไตรมาสแรกของปี +,,A
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี1สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3!
ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A เท่ากับ `.,Z เท่า `.>- เท่า `.,A เท่า และ `.Z+ เท่า ตามลําดับ โดยใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มหี นี1สนิ ทีมีภาระดอกเบีย1 เนืองจากบริษทั ฯได้ทยอยชําระคืนหนี1สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินจากการ
เช่าระบบเครือข่ายเพือใช้ในการดําเนินงานของกิจการจนครบทัง1 จํานวนในเดือนพฤศจิกายน +,,>
(จ) ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที"อาจมีผลต่อการดําเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
ความเสี"ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ การให้บริการผ่านพิธกิ ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง ณ วันที 3! มีนาคม +,,A
มีผู้เ ชือมต่ อ กับระบบคอมพิว เตอร์ข องศุ ล กากร (Gateway) ทัง1 สิ1น 3 รายรวมทัง1 มีผู้ใ ห้บริก ารรับ ส่ง ข้อมูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (VANS) ทัง1 สิน1 !` ราย (อ้างอิงข้อมูลจากเวปไซต์ของ Thai National Single Window) ซึงให้บริการใน
รูปแบบทีคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้กลุ่มผูใ้ ช้บริการมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการ จึงทําให้บริษทั ฯ อาจประสบกับความ
เสียงในการแข่งขันสูงซึงอาจนําไปสูก่ ารแข่งขันกันด้านราคา
ความเสี"ยงจากการที"หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที"เกี"ยวข้องเพิ กถอนการอนุญาตที"จาํ เป็ น
ส่วนที 2.4.2 หน้า !-
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ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การอนุ ญาตต่างๆ จากหน่ วยงานทัง1 ภาครัฐ และเอกชนทีเกียวข้อง เช่น กรมศุลกากร
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้น หากหน่ วยงาน
เหล่านี1เพิกถอนการอนุ ญาตทีจําเป็ น บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการผ่านพิ ธีศลุ กากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้สาย
ในปจั จุบนั รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการผ่านพิธศี ุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (eCustoms Paperless) ทําให้การเปลียนแปลงทีเกิดขึน1 กับรายได้ในส่วนนี1ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
การพึ"งพิ งบุคคลากร
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึงเป็ นธุรกิจทีต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถ
และความชํานาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปญั หาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพือพัฒนาระบบ
ทีจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมทัง1 บริษทั ฯ ยังพึงพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การสูญเสียบุคลากรเหล่านี1จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ
การเปลี"ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การให้บริการของบริษัทฯ พึงพานโยบายของภาครัฐทีสนับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การให้บริการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากร และ ETR Gateway
(Electronic Transaction Reporting Gateway) กับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น ดังนัน1 การ
เปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ความมีเสถียรภาพของระบบทีให้บริการกับลูกค้าเป็ นหนึงในปจั จัยทีสําคัญทีลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้
บริการของบริษทั ฯ เนืองจากบริการของบริษทั ฯ ถือเป็ นส่วนสําคัญในระบบธุรกิจของลูกค้า ซึงต้องการความต่อเนืองใน
การใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนัน1 หากระบบการให้บริการของบริษทั ฯ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จากสาเหตุต่างๆ
เช่น การประมวลผลทีผิดพลาด ความล้มเหลวของการเชือมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการทีระบบไม่
สามารถทีจะรองรับการใช้ง านในขณะทีมีผู้ใ ช้ง านพร้อมกัน เป็ นจํานวนมากได้ เป็ น ต้น จะส่ง ผลกระทบต่ อความ
น่าเชือถือในบริการของบริษทั ฯ และจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
ได้มกี ารทําสัญญาให้บริการกับลูกค้าโดยมีการรับประกันความพร้อมของระบบ ซึงบริษัทฯ ยินดีทจะคื
ี นค่าบริการไม่
เกินวงเงินการใช้บริการทีกําหนดให้กบั ลูกค้าในกรณีทระบบของบริ
ี
ษทั ฯ ไม่สามารถให้บริการได้
การเปลี"ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นธุรกิจทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เนืองจากเทคโนโลยี
ต่างๆ ทีใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มกี ารเปลียนแปลงอยู่เสมอ ทัง1 โปรแกรม และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลงไปก็อาจทําให้บริษทั ฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้ นอกจากนี1
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยียงั จะส่งผลให้อุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่ น ระบบ
ส่วนที 2.4.2 หน้า !<
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถทีจะทํางานรองรับผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่ๆ ได้ ซึงอาจจะส่งผลบริษทั ฯ ต้องมีการ
จัดหาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิ จใหม่
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างยังยืน บริษทั ฯ มีแผนทีจะให้บริการประเภทใหม่ๆ ได้แก่ โครงการ
e-DLT คือ การให้บริการระบบชําระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง1 ละหลายรายการ (Lot) เพือให้ผูป้ ระกอบการที
ให้สนิ เชือเช่าซือ1 รถยนต์ เป็ นต้น ความสําเร็จของโครงการเหล่านี1ขน1ึ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ ซึงรวมทัง1 ความต้องการ
และแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง และการเปลียนแปลงของ
สถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ปจั จัยเหล่านี1บางปจั จัยอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
และอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
การให้เครดิ ตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที 3! ธันวาคม +,,- วันที 3! ธันวาคม +,,< วันที 3! ธันวาคม +,,> และ วันที 3! มีนาคม +,,A
บริษทั ฯ มีลกู หนี1การค้าเท่ากับ ++.>3 ล้านบาท +A.`- ล้านบาท 3`.Z- ล้านบาท และ 3A.!Z ล้านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ น ร้อยละ !3.+> ร้อยละ !Z.-> ร้อยละ !+.!3 และ ร้อยละ !,.,, ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึงหากลูกหนี1เหล่านี1
ชําระค่าบริการล่าช้าหรือไม่ชาํ ระค่าบริการอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ
การเสนอขายหุ้นเพิ" มทุนต่อประชาชน
การเข้าเสนอขายหุน้ เพิมทุนต่อประชาชนในครัง1 นี1 ซึงจะทําให้จํานวนหุน้ ชําระแล้วของบริษัทฯ เพิมขึน1 จาก
160,000,000 หุน้ เป็ น 200,000,000 หุน้ ซึงอาจจะส่งผลให้กาํ ไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลง อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ก็จะ
ได้รบั เงินทุนจากการเสนอขายหุน้ ไปใช้ในการขยายกิจการและทําให้สภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ ดีขน1ึ

ส่วนที 2.4.2 หน้า !>

