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2. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(ก) การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ่ำนมำ
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปี 2556 จะอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2556 เนื่องจำกข้อมูลจำกงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ จะเป็ นข้อมูลที่สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงได้ดกี ว่ำ อย่ำงไรก็ดี กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปี 2557 จะอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมปี บญ
ั ชี
สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 (รวมถึง รำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับ ปี ส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2558 ที่แ สดงผลกำร
ดำเนินงำนปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับ ผลกำรดำเนินงำนปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็ นกำรปรับปรุงตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน) และผลกำรดำเนินงำน
ของปี 2558 จะอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินงบกำรเงินรวมปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำกในงวดบัญชีปี 2557 และ
2558 ดังกล่ำวงบกำรเงินของบริษทั ฯได้สะท้อนถึงกำรปรับโครงสร้ำงใหม่แล้ว
สำหรับกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสแรกปี 2559 จะอ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรสอบทำนและงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์และให้บริกำรธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ทีค่ รบวงจร โดยกำรให้บริกำร
ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มบริกำร ได้แก่ 1) กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading 2) กลุ่มบริกำร e-Business
Services และ 3) กลุ่ม Projects และอื่นๆ ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีรำยได้ในกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading เป็ นรำยได้หลักใน
สัดส่วนประมำณร้อยละ 62 ถึง ร้อยละ 76 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 อยู่ท่ี 184.74 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
จำกปี 2556 35.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.74 โดยมีสำเหตุหลักจำก 1) กำรรับรูร้ ำยได้จำกบริกำร CDD Gateway
เต็มปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้ในส่วนกลุ่มบริกำร e-Business Services เพิม่ ขึน้ เป็ น 51.14 ล้ำนบำท จำกปี 2556 ที่
28.09 ล้ำนบำท 2) รำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading เพิม่ ขึน้ 15.36 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.39 จำกกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำและกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมของบริษทั ฯ และจำกโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ
ทำงทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่ำงกำรท่ำเรือและกรมศุลกำกรทีเ่ ริม่ ให้บริกำรในเดือนมิถุนำยน 2557
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 223.81 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
39.07 ล้ำนบำท จำกปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.15 เนื่องจำก 1) กำรเติบโตของรำยได้จำกกลุ่มธุ รกิจ eLogistics Trading จำก 130.04 ล้ำนบำท เป็ น 150.52 ล้ำนบำท จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯสำมำรถรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและขยำยฐำน
ลูกค้ำใหม่ รวมถึงกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำทำงทะเล (Sea eManifest) ทีเ่ ริม่ โครงกำรในเดือนมิถุนำยน 2557 ได้เต็มปี 2) กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำร CDD Gateway จำก
กำรขยำยตัวของฐำนลูกค้ำ ซึง่ บริษทั ฯได้เน้นกำรให้บริกำรลูกค้ำ 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจสถำบันกำรเงิน บริษทั ประกันภัย
และบริษทั หลักทรัพย์
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษัทฯมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 63.93 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 12.56 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24.45 เนื่องจำกกำรเติบโตของ
รำยได้ CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริกำร e-Business Services) อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรทีบ่ ริษทั ฯสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในส่วนบริกำร e-Logistics Trading จนมำถึงไตรมำสปจั จุบนั นอกจำกนี้ยงั มีกำรรับรูร้ ำยได้
ส่วน Project จำกกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั ลูกค้ำรำยหนึ่งจำนวน 5.44 ล้ำนบำท
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กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วั น ที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 36.48 ล้ำนบำท 16.44 ล้ำนบำท และ 65.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2557 เท่ำกับ 16.44 ล้ำนบำท โดยกำไรสุทธิของบริษทั ฯ ปรับตัวลดลงจำกในปี 2556
เท่ำกับ 20.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.94 โดยมีสำเหตุมำจำกบริษทั ฯ ได้ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำตอบแทน
พิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรในระดับที่
ใกล้เคียงกับปี 2557 และจ่ำยโบนัสประจำปี ให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรในระดับปกติ รวมถึงบริษทั ฯยังมีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับทีป่ รึกษำกำรเงินและทีป่ รึกษำกฎหมำย เป็ นต้น
กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ำกับ 65.05 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 48.61 ล้ำนบำท จำกปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อย
ละ 295.76 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรลดลงของต้นทุนบริกำรจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำ
เพรำะบริษทั ได้ตดั ค่ำเสือ่ มรำคำของระบบเครือข่ำย Private Cloud Computing ครบทัง้ จำนวนเมื่อปี 2557
กำไรสุทธิสำหรับสำมเดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 19.18 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2.76 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปี
2558 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.83 เนื่องจำกบริษทั ฯสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรให้บริกำรได้ใน
ทุกส่วนธุรกิจ รวมถึงสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัท ฯ มีผ ลประกอบกำรที่สำมำรถสร้ำ งกำไรสุท ธิจ ำกกำรดำเนิ นงำนอย่ำ งต่ อเนื่ อง ส่งผลให้บริษัท ฯมีอตั รำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์สงู ถึงร้อยละ 28.97 ในช่วงปี 2558 และสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อย่ำง
สม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้ำงเงินทุนทีม่ หี นี้สนิ ต่ำโดย บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 0.54 เท่ำ 0.86 เท่ำ
0.59 เท่ำ และ 0.42 เท่ำ ตำมลำดับ อีกทัง้ ในปจั จุบนั บริษัทฯไม่มรี ำยกำรหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบีย้ เนื่องจำกบริษทั ฯมีกำร
ทยอยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรจนครบทัง้ จำนวนในปี
2558 อย่ำงไรก็ดบี ริษัทฯ ได้ประกำศปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิม่ สูงขึน้ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จึงเพิม่ ขึน้ ในปี 2557
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557
และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 149.30 ล้ำนบำท 184.74 ล้ำนบำท และ 223.81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ รำยได้จำก
กำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 63.93 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

งบการเงิ นรวม สาหรับ
งบการเงิ นรวม สาหรับ
งบการเงิ นรวม สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
ปี สิ้ นสุดวันที่
ปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-57
31-ธ.ค.-56
31-ธ.ค.-58
31-มี.ค.-58
31-มี.ค.-59
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
1. กลุ่มบริกำร e-Logistics Trading 1
114.68
76.81
130.04
70.39
150.52
67.25
35.83
69.75
39.68
62.07
2. กลุ่มบริกำร e-Business Services 2
28.09
18.81
51.14
27.68
65.71
29.36
14.25
27.74
18.81
29.42
3. Projects และอื่นๆ
6.53
4.37
3.56
1.93
7.58
3.39
1.29
2.51
5.44
8.51
รายได้จากการให้บริการ
149.30
100.00
184.74
100.00
223.81
100.00
51.37
100.00
63.93
100.00
หมำยเหตุ : (1) กำรให้บริกำร e-Customs Paperless ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ซึง่ รำยได้เกินกว่ำกึง่ หนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading มำจำก
กำรให้บริกำร e-Custom Paperless
(2) กำรให้บริกำร CDD Gateway ถือเป็ นบริกำรหลักของกลุ่มบริกำร e-Business Services ซึง่ รำยได้เกินกว่ำกึง่ หนึ่งของรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Business Service มำจำกกำร
ให้บริกำร CDD Gateway
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รำยได้หลักของบริษทั ฯ มำจำกรำยได้ในส่วนของกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 76.81
ร้อยละ 70.39 และ ร้อยละ 67.25 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556
้
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ตำมลำดับ โดยบริษทั ฯ มีเปำหมำยทีจ่ ะเพิม่ รำยได้ในกลุ่มบริกำรอื่นๆ
อย่ำงต่ อเนื่องซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถป้องกันควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรมีรำยได้หลักที่มำจำกกลุ่มบริกำร eLogistics Trading ส่งผลให้ทผ่ี ่ำนมำบริษทั ฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Business Services เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องจำก
ร้อยละ 18.81 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เป็ นร้อยละ 27.68 และร้อยละ
29.36 ของรำยได้จ ำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2557 และวันที่ 31 ธัน วำคม 2558
ตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ สำหรับ ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 อยู่ท่ี 184.74 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
จำกปี 2556 35.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.74 โดยมีสำเหตุหลักจำก 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำร CDD Gateway ใน
ส่วนกลุ่มบริกำร e-Business Services เพิม่ ขึน้ จำกกำรรับรูร้ ำยได้จำกบริกำร CDD Gateway เต็มปี หลังจำกที่บริษทั ฯ เริม่
ให้บริกำร CDD Gateway ในเดือนมีนำคม ปี 2556 ซึง่ บริษทั ฯสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำกลุ่ม CDD ให้ครอบคลุมมำกยิง่ ขึน้ 2)
รำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading เพิม่ ขึน้ จำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำและกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิมของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยัง
เพิม่ บริกำรจำกโครงกำรพัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำทำงทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่ำงกำรท่ำเรือ
และกรมศุลกำกร ทัง้ นี้ กำรชะลอตัวของมูลค่ำกำรนำเข้ำและส่งออกของประเทศไทยไม่ได้ทำให้รำยได้จำกกลุ่มบริกำร eLogistics Trading ลดลงเนื่องจำกบริษทั ฯ จะเก็บค่ำบริกำร e-Logistics Trading เป็ นรำคำต่อรำยกำร (Per Transaction
Fee) โดยไม่ขน้ึ กับมูลค่ำ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading เพิม่ ขึน้ 15.36 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 13.39
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 223.81 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 39.07
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2557 คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.15 เนื่องจำกสำเหตุหลักดังนี้ 1) ในปี 2558 รำยได้จำกกำร
ให้บริกำร CDD Gateway (จัดอยู่ในกลุ่มบริกำร e-Business Services) เพิม่ สูงขึน้ ตำมกำรขยำยตัวของฐำนลูกค้ำในกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทัง้ 9 กลุ่ม ซึ่งบริษัทฯเน้ นกำรให้บริกำรใน 3 กลุ่มธุ รกิจหลัก คือ ธุรกิจประเภทสถำบัน กำรเงิน ธุรกิจ
ประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนัน้ รำยได้กลุ่มบริกำร e-Business Services จึงเติบโตขึน้ 2) บริษทั ฯสำมำรถรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ในส่วนบริกำร e-Logistics Trading ประกอบกำรรับรูร้ ำยได้อย่ำงต่อเนื่องของโครงกำร
พัฒนำระบบนำส่งข้อมูลกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำทำงทะเล (Sea e-Manifest) ระหว่ำงกำรท่ำเรือและกรมศุลกำกรทีเ่ ริม่
ดำเนินโครงกำรตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน ปี 2557
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษัทฯมีรำยได้ จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 63.93 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 12.56 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 24.45 เนื่องจำกสำเหตุหลักดังนี้ 1)
กำรขยำยตัวของกลุ่มลูกค้ำ CDD Gateway ตำมกำรขยำยตัวของฐำนลูกค้ำกลุ่มธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องตำมทีก่ ฏหมำยกำหนด ซึง่
รำยได้จำกกำรให้บริกำร CDD Gateway เป็ นปจั จัยหลักทีส่ ่งเสริมกำรเติบโตของรำยได้กลุ่มบริกำร e-Business Service
เนื่องจำกรำยได้กลุ่ม ETR Gateway ไม่ค่อยมีกำรเปลีย่ นแปลงมำกนัก เพรำะกลุ่มลูกค้ำเป็ นกลุ่มธนำคำรซึง่ จำนวนธนำคำร
ในประเทศไทยมีจำนวนค่อนข้ำงคงที่ 2) กำรเติบโตของรำยได้กลุ่มธุรกิจ e-Logistics Trading ตำมอัตรำปกติท่บี ริษัทฯ
สำมำรถทำได้ในอดีต
รำยได้ Project และอื่นๆ ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 6.53 ล้ำนบำท 3.56 ล้ำนบำท และ 7.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้อ่นื ๆ เกิดจำกกำรที่
บริษทั ฯ ให้บริกำรตำมคำร้องขอของลูกค้ำเป็ นกรณีพเิ ศษในลักษณะของโครงกำร (Projects) และส่วนมำกจะมีกำรรับรูร้ ำยได้
หลังจำกกำรให้บริกำรในแต่ละโครงกำรเป็ นแบบภำยในงวดปี บญ
ั ชี (One-time Revenue) ซึง่ ตัวอย่ำงของกำรให้บริกำรใน
ลักษณะดังกล่ำว ได้แก่ โครงกำร e-Guarantee โครงกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้ำ และโครงกำรพัฒนำระบบงำน
ส่วนที่ 2.4.2 หน้ำ 3

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

ภำยในองค์กรของลูกค้ำให้เป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ภำยหลังจำกกำรให้บริกำรในบำงโครงกำร บริษทั ฯ จะมีรำยได้
จำกกำรรับส่งข้อมูลจำกระบบทีพ่ ฒ
ั นำดังกล่ำว
ในช่วงสำมเดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯมีรำยได้ Projects และอื่นๆ จำนวน 5.44 ล้ำนบำท จำกกำรพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ให้แก่ลกู ค้ำรำยหนึ่ง ทัง้ นี้กำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรพัฒนำโปรแกรมนัน้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนของ
งำนทีท่ ำเสร็จ (Percentage of Completion)
ต้นทุนกำรให้บริกำร
ต้นทุนขำยของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 43.50 ล้ำนบำท 56.77 ล้ำนบำท และ 50.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และต้นทุนกำรให้บริกำรของกลุ่ม
บริษทั ฯ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 13.64 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-56
ต้นทุนโปรแกรมเมอร์
ค่ำเช่ำระบบ Cloud
ค่ำบริกำร Lease line
ค่ำเช่ำระบบ Co-Location
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย
ค่ำบำรุงรักษำระบบ
ค่ำ License Fee
อืน่ ๆ
ต้นทุนการให้บริ การ

หมำยเหตุ

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 สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
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

1

อัตรำร้อยละเป็นกำรคำนวณบนรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ต้นทุน กำรให้บริกำรในปี 2556 ที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษัทฯ ด้ว ยวิธกี ำรบันทึกต้น ทุน ในกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเช่นเดียวกับปี 2557 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้
3
ต้นทุนกำรให้บริกำรในปี 2557 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2558
ที่แสดงต้นทุน กำรให้บริกำรปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทีย บกับ ต้นทุน กำรให้บริกำรปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ ำวเป็ น กำร
ปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน

2

ต้นทุนกำรให้บริกำรหลักของบริษทั ฯ คือ ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจำหน่ ำย ของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญำณและสื่อสำร และค่ำ License Fee ซึง่ เป็ นต้นทุนค่ำลิขสิทธิส์ ำหรับซอฟต์แวร์ทบ่ี ริษทั ฯใช้
งำนในกำรดำเนินธุรกิจกลุ่ม e-Business (ใช้ในกำรให้บริกำร CDD Gateway) ทัง้ นี้ค่ำลิขสิทธิซอฟต์
แวร์นนั ้ ชำระให้กบั เจ้ำของ
์
ซอฟต์แวร์ในต่ำงประเทศทีไ่ ม่มคี วำมเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนกำรให้บริกำร 56.77 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 13.27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
30.51 โดยมีสำเหตุมำจำก ค่ำ License Fee (ซึ่งเป็ นต้นทุนค่ำลิขสิทธิส์ ำหรับซอฟต์แวร์ท่บี ริษัทฯใช้ในกำรให้บริกำร CDD
Gateway) ที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรให้บริกำร CDD Gateway เต็มปี ในปี 2557 ต้นทุนโปรแกรมเมอร์ท่เี พิม่ ขึน
้ 3.62 ล้ำนบำท
เนื่องจำกกำรปรับฐำนเงินเดือนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ ค่ำเช่ำระบบ Cloud ทีเ่ พิม่ ขึน้ 3.03 ล้ำนบำทตำมกำรใช้งำนที่
เพิม่ สูงขึน้ อย่ำงไรก็ดคี ่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำยของบริษทั ฯเริม่ มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ช่วงไตรมำส 3 ปี 2557 จำกกำร
ตัดค่ำเสือ่ มรำคำระบบ Private Cloud Computing ทีม่ กี ำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำจนครบในช่วงปี 2557
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สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯมีตน้ ทุนกำรให้บริกำร 50.22 ล้ำนบำท ลดลง 6.55 ล้ำนบำท จำกปี
2557 คิดเป็ นร้อยละ 11.53 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยค่ำเสือ่ มรำคำลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มคี ่ำใช้จ่ำยค่ำเสื่อม
รำคำระบบ Private Cloud Computing ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื ในปี 2554 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ตดั จำหน่ ำยค่ำเสื่อมรำคำของระบบ
ดังกล่ำวหมดแล้วในปี 2557 ทัง้ นี้บริษทั ฯมีตน้ ทุนโปรแกรมเมอร์เพิม่ สูงขึน้ จำนวน 3.71 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ปี 2557 จำก
กำรปรับฐำนเงินเดือนและกำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนพนักงำนตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ ต้นทุนค่ำเช่ำระบบ Cloud เพิม่ สูงขึน้
2.59 ล้ำนบำท ซึง่ สอดคล้องกับกำรใช้งำนทีเ่ พิม่ ขึน้ และมี ต้นทุนบริกำรค่ำ License Fee (ซึง่ เป็ นต้นทุนค่ำลิขสิทธิส์ ำหรับ
ซอฟต์แวร์ทบ่ี ริษทั ฯใช้ในกำรให้บริกำร CDD Gateway) เพิม่ ขึน้ 2.34 ล้ำนบำท จำกปี 2557 เนื่องจำกต้นทุนดังกล่ำวเป็ น
ต้นทุนผันแปรตำมจำนวนลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้
สำหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯมีตน้ ทุนกำรให้บริกำร 13.64 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1.81 ล้ำน
บำท จำกงวดเดียวกันของปี 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯมีตน้ ทุนโปรแกรมเมอร์เพิม่ สูงขึน้ จำนวน 1.04 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2558 สะท้อนกำรปรับฐำนเงินเดือน รวมถึง มีต้นทุนบริกำรค่ำ License Fee เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี
2558 จำนวน 0.78 ล้ำนบำท สอดคล้องกับจำนวนลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ดใี นงวด 3 เดือนของปี 2559 ต้นทุนค่ำเช่ำระบบ
Cloud ลดลง เพรำะค่ำเช่ำดังกล่ำวคิดตำมกำรใช้งำนจริง ซึง่ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯมีกำรใช้ระบบ Cloud
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558
กำไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม
2557 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรขัน้ ต้น

หมำยเหตุ

งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56
อัตรากาไร
ขัน้ ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
105.80
70.86

งบการเงิ นรวม
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57
อัตรากาไร
ขัน้ ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
127.97
69.27

งบการเงิ นรวม
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 58
อัตรากาไร
ขัน้ ต้น
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
173.59
77.56

งบการเงิ นรวม
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31 มี.ค. 58
31 มี.ค. 59
อัตรากาไร
อัตรากาไร
ขัน้ ต้น
ขัน้ ต้น
ล้าน
ล้าน
บาท
(ร้อยละ)
บาท
(ร้อยละ)
39.53
76.97
50.29
78.67

1

กำไรขัน้ ต้นในปี 2556 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกต้นทุน ในกำรให้บริกำรค่ำใช้จ่ำย ในกำร
ให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเช่นเดียวกับปี 2557 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้
2
กำไรขัน้ ต้นในปี 2557 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปีส้นิ สุด 31 ธันวำคม 2558 ทีแ่ สดง
กำไรขัน้ ต้นปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับกำไรขัน้ ต้นปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็นกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ในปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทั ฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรให้บริกำรและกำหนดรำคำกำรให้บริกำรทีส่ อดคล้องกับ
ต้นทุนได้เป็ นอย่ำงดี โดยจะเห็นได้จำกอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีอ่ ยู่ในระดับที่สม่ ำเสมอ ประมำณร้อยละ 70 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร อย่ำงไรก็ดอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นปรับตัว ดีขน้ึ อีกในช่วงปี 2558 จนถึงงวดปจั จุบนั เนื่องจำกกำรลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ของค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจำหน่ำย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ
รำยได้อ่นื
รำยได้อ่นื ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 อยู่ท่ี 2.40 ล้ำนบำท 0.48 ล้ำนบำท และ 1.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และรำยได้อ่นื สำหรับงวดสำมเดือนแรก
ของปี 2559 เท่ำกับ 0.76 ล้ำนบำท โดยรำยได้อ่นื ทีส่ ำคัญได้แก่ ดอกเบีย้ รับจำกเงินฝำกบริษทั ฯ ดอกเบีย้ เงินลงทุนระยะสัน้
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

และระยะยำว และรำยได้จำกกำรขำย Token ซึง่ เป็ นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ บริษทั ฯ ขำยให้กบั ลูกค้ำสำหรับกำรเข้ำรหัสใน
กำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557
และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 อยู่ท่ี 29.85 ล้ำนบำท 34.64 ล้ำนบำท และ 32.43 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ให้บริกำรสำหรับสำมเดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 9.59 ล้ำนบำท โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรประกอบด้วย เงินเดือนและ
สวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-56
เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ

ล้านบาท
23.59
3.38
2.88
29.85

ร้อยละ
15.80
2.26
1.93
19.99

งบการเงิ นรวม สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท
28.18
2.10
2.15
32.43

ร้อยละ
12.59
0.94
0.96
14.49

งบการเงิ นรวม สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
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

หมำยเหตุ 1 อัตรำร้อยละเป็นกำรคำนวณบนรำยได้จำกกำรให้บริกำร
2
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรในปี 2556 ที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกต้นทุน ในกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเช่นเดียวกับปี 2557 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้
3
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรในปี 2557 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปีส้นิ สุด 31 ธันวำคม
2558 ทีแ่ สดงค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับค่ ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ำว
เป็นกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน

ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร 34.64 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 4.79 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.05 จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของปี 2556 เนื่องจำก บริษทั ฯ ได้ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำย
ค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 ซึง่ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำร
ในระดับที่ใกล้เคียงกับ ปี 2557 และจ่ำ ยโบนัสประจำปี ให้กบั พนักงำนและผู้บริหำรในระดับปกติ ดังนัน้ ค่ำ ตอบแทนของ
พนักงำนและผู้บริหำรโดยรวมในปี 2558 จึงไม่เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่ 28.18 ล้ำนบำท เทียบกับ
29.28 ล้ำนบำท ในปี 2557 ซึง่ ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของปี 2558 ลดลง 2.21 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2557 คิดเป็ น
อัตรำกำรลดลงร้อยละ 6.38
สำหรับงวดสำมเดือนแรกของปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯเท่ำกับ 9.59 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 1.16
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.76 จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนและ
สวัสดิกำรพนักงำนเป็ นสำคัญ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 38.54 ล้ำนบำท 72.96 ล้ำนบำท และ 74.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สำหรับงวดสำมเดือนแรกของปี 2559 เท่ำกับ 21.04 ล้ำนบำท โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีรำยละเอียดดังนี้
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31-ธ.ค.-56
เงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ผลตอบแทนกรรมกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำน
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำธรรมเนียม
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยอืน่
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

หมำยเหตุ

1
2

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 สาหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันที่
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 สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
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

อัตรำร้อยละเป็นกำรคำนวณบนรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2556 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้ถูกปรับปรุงโดยบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรบันทึกต้นทุน ในกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเช่นเดียวกับปี 2557 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2557 ทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้นได้อ้ำงอิงจำกรำยงำนและงบกำรเงินรวมสำหรับปีส้นิ สุด 31 ธันวำคม
2558 ทีแ่ สดงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) เทียบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2558 ทัง้ นี้กำรปรับปรุงดังกล่ำว
เป็นกำรปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน

จำกภำพรวมของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจะพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยรำยกำรหลักคือเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ซึง่ คิด
เป็ น ร้อยละ 63.51 ร้อยละ 75.42 และ ร้อยละ 66.83 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31
ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ตำมลำดับ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 72.96 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 จำนวน 34.42ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 89.30 โดยมีสำเหตุสำคัญ คือ 1) เงินเดือนและผลตอนแทนพนักงำนเพิม่ ขึน้ จำกสำเหตุสำคัญ คือ บริษัทฯ ได้
ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ กำลังจะเข้ำเป็ นบริษทั
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ โดยในปี 2558 บริษทั ฯ จะจ่ำยเงินเดือนให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรในระดับทีใ่ กล้เคียงกับปี
2557 และจะจ่ำยโบนัสประจำปี ให้กบั พนักงำนและผูบ้ ริหำรในระดับปกติ ดังนัน้ ค่ำตอบแทนของพนักงำนและผูบ้ ริหำรโดยรวม
ในปี 2558 จะไม่เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับปี 2557 2) ค่ำธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ เนื่องจำก ในช่วงต้นปี 2557 บริษทั ฯ
มีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับทีป่ รึกษำกำรเงินและทีป่ รึกษำกฎหมำย
เป็ นต้น
ในปี 2558 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของปี 2557 อย่ำงไรก็ดี
ผลตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2558 นัน้ เพิม่ ขึน้ จำกปี 2557 เนื่องจำกบริษัทฯมีกำรจ่ำยโบนัสพิเศษให้กบั กรรมกำร ตำม
รำยได้ของปี 2558 ของบริษทั ฯทีป่ รับตัวดีขน้ึ
สำหรับช่วงสำมเดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 21.04 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 7.01 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ 14.03 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 49.92 ซึ่ งมีสำเหตุหลักจำกกำร
เติบโตของเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน ทีป่ รับตัวสูงขึน้ ตำมกำรเติบโตของรำยได้ ค่ำธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับกับกำรเตรียม
ตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และค่ำใช้จ่ำยในกำรทำประชำสัมพันธ์บริษทั ฯ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 1.36 ล้ำนบำท 0.82 ล้ำนบำท และ 0.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินของ
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กลุ่มบริษทั ฯ มีสำเหตุจำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับ บริษัทลีสซิง่ เพื่อเช่ำระบบเครือข่ำยใช้ในกำรดำเนินงำน
ของกิจกำร อย่ำงไรก็ดี ในช่วงปี 2558 บริษทั ฯได้ทยอยชำระภำระผูกพันจำกสัญญำเช่ำกำรเงินดังกล่ำวจนครบทัง้ จำนวน ทำ
ให้ในช่วงสำมเดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯไม่มคี ่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในงบกำไรขำดทุนของบริษทั ฯ
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 1.97 ล้ำนบำท 3.59 ล้ำนบำท และ 3.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยภำษีทแ่ี ท้จริง
(Effective Tax Rate) เท่ำกับ ร้อยละ 5.12 ร้อยละ 17.93 และ ร้อยละ 4.54 ของกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นบริกำร
CDD Gateway (เนื่องจำกบริษทั ฯไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเองในกำรให้บริกำร แต่ใช้ซอฟท์แวร์จำกต่ำงประเทศแทน โดย
บริษัทฯมีกำรชำระค่ำลิขสิทธ์ของซอฟต์แวร์เป็ นกำรตอบแทน) จำกสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (รำยละเอียด
เพิม่ เติม : ส่วนที่ 2.2 ข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ 2.4 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี) โดยอำจสรุปได้ว่ำในช่วงปี
2556 จนถึงงวดปี ปจั จุบนั รำยกำรภำษีเงินได้ท่เี กิดขึน้ ของบริษัทฯ เป็ นผลจำกภำษีเงินได้บนรำยได้จำกธุรกิจกลุ่ม CDD
Gateway รำยได้ดอกเบี้ยรับ และรำยกำรภำษีเงินได้รอตัดบัญชี นอกจำกนี้ อัตรำกำรจ่ำยภำษีทแ่ี ท้จริงของบริษัทฯ ในปี
2557 เท่ำกับร้อยละ 17.93 ของกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 5.12 ของกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ใน
ปี 2556 มีสำเหตุสำคัญจำก 1) บริษัทฯ มีสดั ส่วนรำยได้จำกบริกำร CDD Gateway เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2556 และ 2)
เนื่องจำกฐำนกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้อยู่ในระดับต่ำกว่ำปกติเมื่อเทียบกับปี 2558 ทำให้สดั ส่วนภำษีเงินได้ต่อกำไรก่อน
ค่ำใช้จ่ำยมีอตั รำสูง อย่ำงไรก็ดอี ตั รำกำรจ่ำยภำษีทแ่ี ท้จริงของปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 4.54 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้จำก
กำรให้บริกำรส่วนใหญ่เกิดขึน้ จำกกลุ่มบริกำร e-Logistics Trading ซึง่ เป็ นรำยได้ทไ่ี ด้รบั สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 1.25 ล้ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำกำรจ่ำยภำษีทแ่ี ท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ำกับร้อยละ 6.10
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 36.48 ล้ำนบำท 16.44 ล้ำนบำท และ 65.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ ในปี 2557 เท่ำกับ 16.44 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกปี 2556 จำนวน 20.04 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 54.94 โดยมีสำเหตุจำก ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ปรับฐำนเงินเดือนพร้อมทัง้ จ่ำยค่ำ ตอบแทนพิเศษ
แก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ กำลังจะเข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ในช่วง
ปี 2557 บริษทั ฯยังมีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับทีป่ รึกษำกำรเงิน
และทีป่ รึกษำกฎหมำย เป็ นต้น อีกด้วย
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กำไรสุทธิของบริษทั ฯเท่ำกับ 65.05 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 48.61 ล้ำนบำท จำก
ปี 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 295.76 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ทงั ้ ในส่วนของ e-Logistics Trading และ eBusiness Services รวมถึงกำรลดลงของต้นทุนบริกำรที่ลดลงจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำ เพรำะบริษทั ได้ตดั ค่ำเสื่อม
รำคำของระบบเครือข่ำยครบทัง้ จำนวนเมื่อปี 2557
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 กำไรสุทธิของบริษทั ฯเท่ำกับ 19.18 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2.76 ล้ำน
บำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.83 จำกงวดเดียวกันของปี 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตของรำยได้
ในทุกกลุ่มบริกำร รวมถึงรักษำระดับต้นทุนให้ยงั คงมีประสิทธิภำพ
ส่วนที่ 2.4.2 หน้ำ 8

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

(ข) ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
จำกกำรทีบ่ ริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Business) ทำให้
สินทรัพย์หลักในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยลูกหนี้กำรค้ำจำกกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ท่ี
ให้บริกำรกับลูกค้ำซึง่ บันทึกในรูปของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ซง่ึ บันทึกในรูปของสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 และ 31 มีนำคม
2559 เท่ำกับ 171.96 ล้ำนบำท 198.01 ล้ำนบำท 251.08 ล้ำนบำท และ 251.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุทส่ี นิ ทรัพย์
รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญในช่วงปี 2558 มีสำเหตุสำคัญมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดรวมถึงเงินลงทุนชัวครำวและเงิ
่
นลงทุนระยะยำวอื่น ทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯทีป่ รับตัวดีขน้ึ
เงินลงทุนชัวครำว
่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯมีมลู ค่ำเงินลงทุนชัวครำวเท่
่
ำกับ 127.92 ล้ำนบำท ซึง่ มูลค่ำเงินลงทุนชัวครำวนั
่
น้
เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯทีจ่ ะนำเงินสดทีเ่ หลือจำกกำรดำเนินงำนไปลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม
โดยนโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่องส่วนเกินของบริษทั ฯกำหนดให้บริษทั ฯสำมำรถนำเงินไปลงทุนในเงินฝำกธนำคำร กองทุน
ตรำสำรแห่งหนี้ภำครัฐและวิสำหกิจ ตรำสำรแห่งหนี้ รวมถึงตรำสำรแห่งทุน (ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ี
ลงทุน) โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษัทฯมีมูลค่ำเงินลงทุนชัวครำวเท่
่
ำกับ 90.57 ล้ำนบำท ลดลง 37.35 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรขำยเงินลงทุนชัวครำวในช่
่
วง 3 เดือนแรก ดังจะเห็นได้จำกมูลค่ำเงินสดของบริษทั ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ทีเ่ พิม่ ขึน้ 27.80 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2558
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแยกตำมระยะเวลำทีค่ ำ้ งชำระได้ ดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้อ่นื
รำยได้คำ้ งรับ
ลูกหนี้อ่นื ๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

งบการเงิ นประหนึ่ งทาใหม่
ณ วันที่
31-ธ.ค.-56
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
31-ธ.ค.-57
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
31-ธ.ค.-58
ล้านบาท

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่
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
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ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่
31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 22.83 ล้ำนบำท 29.06 ล้ำนบำท 30.46 ล้ำนบำท และ 39.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยลูกหนี้กำรค้ำ
ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ตำมรำยได้จำกกำรให้บริกำรทีเ่ พิม่ ขึน้
ระยะเวลำกำรเก็บ หนี้ เ ฉลี่ย ของบริษัท ฯ ใน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ช่ ว งสำมเดือ นแรกของปี 2559
(Annualized) เท่ำกับ 53.44 วัน 50.56 วัน 47.87 วัน และ 48.99 วัน ตำมลำดับ โดยระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ สำหรับปี 2556
จนถึงงวดปจั จุบนั อยู่ในระดับปกติ เนื่องจำกบริษทั ฯ ให้เครคิตกำรค้ำกับลูกค้ำประมำณ 30 วัน – 60 วัน ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ
ไม่เคยประสบปญั หำกำรผิดนัดชำระหนี้จำกลูกค้ำ โดยจะสังเกตได้จำกยอดลูกหนี้กำรค้ำทีม่ อี ำยุเกิน 3 เดือนทีอ่ ยู่ในระดับต่ ำ
มำก ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีนโยบำยตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้กำรค้ำทีม่ อี ำยุเกิน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
ในอัตรำร้อยละ 25.00 ร้อยละ 50.00 และ ร้อยละ 100.00 ตำมลำดับ
ลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31
มีนำคม 2559 เท่ำกับ 1.14 ล้ำนบำท 2.11 ล้ำนบำท 2.21 ล้ำนบำท และ 1.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลูกหนี้อ่นื ส่วนใหญ่เป็ น
รำยได้คำ้ งรับและรำยกำรภำษีเงินได้
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 13.59 ล้ำนบำท 5.68 ล้ำนบำท และ 6.17 ล้ำนบำท และ 6.65 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกัน เป็ นเงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
นำไปวำงไว้กบั ธนำคำรเพื่อค้ำประกันกำรออกหนังสือค้ำประกันกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ โดยสำเหตุทร่ี ำยกำรเงินฝำกธนำคำรที่
ติดภำระค้ำประกันมีมูลค่ำสูงขึ้นในปี 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เริม่ มีกำรรับลูกค้ำรำยใหม่สำหรับกำรให้บริกำร CDD
Gateway
สินค้ำคงเหลือ
จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบของกำรให้บริกำร ทำให้บริษัทฯ ไม่มสี นิ ค้ำคงเหลือในกำร
จำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ โดยรำยกำรสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ คือ อุปกรณ์ Certificate Authorisation Token ซึ่งเป็ น
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ บริษทั ฯ ขำยให้กบั ลูกค้ำสำหรับกำรเข้ำรหัสในกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ มียอดสินค้ำคงเหลือ
เท่ำกับ 0.12 ล้ำนบำท 0.09 ล้ำนบำท 0.26 ล้ำนบำท และ 0.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯมีมูลค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่นเท่ำกับ 20.33 ล้ำน
บำท และ 20.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ เป็ นมูลค่ำเงินทีบ่ ริษทั ฯนำเงินไปลงทุนในตรำสำรหนี้ภำคเอกชน ตำมนโยบำยของ
บริษทั ฯทีจ่ ะนำเงินสดทีเ่ หลือจำกกำรดำเนินงำนไปลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม
อุปกรณ์
รำยกำรอุปกรณ์หลักของบริษทั ฯ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสัญญำณและสือ่ สำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ มี
อุปกรณ์เท่ำกับ 17.35 ล้ำนบำท 1.24 ล้ำนบำท 5.79 ล้ำนบำท และ 7.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสำเหตุทย่ี อดอุปกรณ์ของ
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บริษทั ฯ ลดลงในปี 2557 จำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ระบบ Private Cloud Computing ซึง่ เป็ นอุปกรณ์หลักของ
บริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ อุปกรณ์ดงั กล่ำวในปี 2554 และมีนโยบำยในกำรตัดค่ำเสือ่ มแบบเส้นตรงเป็ นระยะเวลำ 3 ปี โดย
ณ ซึง่ มูลค่ำตำมบัญชีของระบบ Private Cloud Computing ดังกล่ำวลดลงเหลือ 72 บำท ในปี 2557 ดังนัน้ ในปี 2558 บริษทั
ฯ จะไม่มคี ่ำใช้จ่ำยค่ำเสือ่ มรำคำระบบ Private Cloud Computing ทีจ่ ดั ซือ้ มำในปี 2554 อีก ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะ
เช่ำใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ำยอื่นๆ ทดแทนกำรจัดซือ้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรรักษำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ในบำงกรณีบริษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องจัดซือ้ อุปกรณ์หรือระบบบำงระบบ
หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำผูใ้ ห้บริกำรระบบทีม่ คี ุณภำพหรือควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมระดับมำตรฐำนของบริษทั ฯ
ทีก่ ำหนดไว้
ในปี 2558 บริษัทฯซื้ออุปกรณ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงำนอื่นๆเพิม่ จำนวน 5.51 ล้ำนบำท ซึ่ง
ประกอบด้วย กำรจัดซือ้ อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยของบริษทั ย่อยจำนวน 4.70 ล้ำนบำท เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพของสินทรัพย์ทม่ี ี
อยู่เดิมรวมถึงรองรับกำรทำงำนเพิม่ เติมในอนำคต ซึง่ อุปกรณ์ท่จี ดั ซือ้ อยู่ระหว่ำงกำรติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำนทัวไป
่ อีก
จำนวน 0.81 ล้ำนบำท โดยในงวดดังกล่ำวบริษทั ฯตัดค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 0.96 ล้ำนบำท ทำให้มูลค่ำอุปกรณ์ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 เพิม่ ขึน้ เป็ น 5.79 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำ ณ สิน้ ปี 2557 ที่ 1.24 ล้ำนบำท
มูลค่ำอุปกรณ์ของบริษัทฯเพิม่ ขึน้ 2.11 ล้ำนบำท เป็ น 7.90 ล้ำนบำท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 โดยมูลค่ำ
อุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จำกจัดซือ้ อุปกรณ์เพิม่ เติมจำนวน 2.62 ล้ำนบำท รวมถึงมีกำรตัดค่ำเสือ่ มรำคำจำนวน 0.51 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน 38.18 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 15.21 ของสินทรัพย์รวม และ 42.31 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 16.81 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยอำจกล่ำวได้ว่ำ
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนในสัดส่วนทีค่ ่อนข้ำงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เนื่องจำกลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คือ กำรเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำผลิตภัณฑ์ในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ในรูปแบบกำรให้บริกำร (SaaS: Software as a Service) นอกจำกนี้ ในปจั จุบนั ส่วนใหญ่บริษทั ฯ มี
นโยบำยทีจ่ ะเช่ำใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ำยอื่นๆ ทดแทนกำรจัดซือ้ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคต
บริษทั ฯ อำจต้องกำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนในกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ในบำงกรณีบริษทั ฯ อำจมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้อง
จัดซื้ออุปกรณ์ หรือระบบบำงระบบหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดหำผู้ให้บริกำรระบบที่มีคุณภำพหรือควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรตำมระดับมำตรฐำนของบริษทั ฯ ทีก่ ำหนดไว้ ก็อำจจะส่งผลให้บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้
(ค) แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 0.54 เท่ำ 0.86 เท่ำ 0.59 เท่ำ และ 0.42 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งแสดงถึง
สถำนะทำงกำรเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ฯ โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มหี นี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ เนื่องจำกในช่วงปี 2558 บริษทั ฯ
ได้ทยอยชำระหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบเครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรจนครบทัง้ จำนวน
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ มี
หนี้สนิ รวมเท่ำกับ 60.05 ล้ำนบำท 91.46 ล้ำนบำท 93.66 ล้ำนบำท และ 74.97 ตำมลำดับ ซึง่ ปจั จุบนั หนี้สนิ หลักของบริษทั ฯ
ประกอบด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และรำยได้รบั ล่วงหน้ำ
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เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่
31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 7.42 ล้ำนบำท 12.21 ล้ำนบำท 8.38 ล้ำนบำท และ 9.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นมูลค่ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 5.22 ล้ำนบำท 4.33 ล้ำนบำท 6.50 ล้ำนบำท และ 7.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้มูลค่ำเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เพิม่ ในปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เนื่องจำก บริษทั มีค่ำ License Fee ค้ำงจ่ำย ซึง่ ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 2
ของปี 2558 เป็ นต้นมำ บริษทั ฯจะชำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ในช่ วงปี 2556 – 2557 บริษัท ฯ มีก ำรเข้ำทำสัญ ญำเช่ ำกำรเงินกับ บริษัท ลีสซิ่ง เพื่อเช่ำระบบเครือข่ำยในกำร
ดำเนินงำนของกิจกำร โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม
2554 อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯได้ผ่อนชำระค่ำเช่ำงวดสุดท้ำยแล้วในเดือน พฤศจิกำยน 2558 ทำให้ไม่ปรำกฎมูลค่ำหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31
มีนำคม 2559 เท่ำกับ 9.30 ล้ำนบำท 33.76 ล้ำนบำท 32.52 ล้ำนบำท และ 13.48 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยทีเ่ พิม่ ขึน้ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำกค่ำตอบแทนพิเศษทีบ่ ริษทั ฯประกำศจ่ำยให้แก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 และค่ำใช้จ่ำยค้ำง
จ่ำยทีย่ งั คงอยู่ในระดับสูงในปี 2558 เนื่องจำกมีโบนัสพนักงำนและผูบ้ ริหำรรวมถึงโบนัสกรรมกำรสำหรับปี 2558 ค้ำงจ่ำย
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
รำยได้รบั ล่วงหน้ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31
มีนำคม 2559 เท่ำกับ 17.95 ล้ำนบำท 23.87 ล้ำนบำท 29.95 ล้ำนบำท และ 28.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับรำยได้รบั ล่วงหน้ำ ใน
ปี 2556 ถึง ปี 2558 ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้รบั ล่วงหน้ำของบริกำร CDD Gateway ซึง่ บริษทั ฯ ได้ขยำยฐำนลูกค้ำของบริกำร
CDD Gateway โดยมูลค่ำรำยได้รบั ล่วงหน้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2558 รำยได้รบั ล่วงหน้ำเพิม่ ขึน้ 6.08 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับมูลค่ำ ณ สิน้ ปี 2557 เนื่องจำกโดยส่วนใหญ่ กลุ่มลูกค้ำ CDD Gateway (ซึง่ ถือเป็ นรำยได้จำกกลุ่ม e-Business
Services) จะชำระเงินค่ำบริกำรล่วงหน้ำเป็ นรำยปี ดังนัน้ เมื่อมีจำนวนลู กค้ำเพิม่ มำกขึน้ มูลค่ำรำยได้รบั ล่วงหน้ำจึงปรับ
เพิม่ ขึน้ ในแนวทำงเดียวกัน ทัง้ นี้มูลค่ำรำยได้รบั ล่วงหน้ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 มิได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อ
เทียบกับมูลค่ำ ณ สิน้ ปี 2558
นอกจำกนี้บริษัทฯ มีรำยกำรหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 2.56 ล้ำนบำท 3.63 ล้ำนบำท 10.53 ล้ำนบำท และ 10.48 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึง่ หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ทีส่ ำคัญ คือ ภำษีขำย และภำษีประเภทอื่นๆ ที่มกี ำหนดกำรชำระในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
โดย ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯมีรำยกำรหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จำกสำเหตุหลักคือ ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำยสำหรับเงินจ่ำยโบนัส
พนักงำน และผูบ้ ริหำรทีบ่ ริษทั ฯในฐำนะผูจ้ ่ำยเงินได้จะต้องนำส่งกรมสรรพำกรต่อไป ทัง้ นี้มูลค่ำหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่
31 มีนำคม 2559 มิได้เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับมูลค่ำ ณ สิน้ ปี 2558
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เท่ำกับ 111.91 ล้ำนบำท 106.55 ล้ำนบำท 157.42 ล้ำนบำท และ 176.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 106.55 ล้ำนบำท ลดลง 5.36 ล้ำนบำท จำก ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เนื่องจำกงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ (ทีไ่ ด้สะท้อนกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจโดยกำรซือ้ หุน้ ของ
บริษัท เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ) ได้สมมติฐำนให้กำรทำรำยกำรซื้อ
ซอฟต์แวร์ของบริษทั ฯ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2554 ส่งผลบริษทั ฯ ไม่มคี ่ำใช้จ่ำยค่ำลิขสิทธิจำกบริ
ษทั ซอฟท์แวร์ ลิง้ ค์ จำกัด ตัง้ แต่ปี
์
2554 ทำให้บริษทั ฯ มีกำไรสะสมในระดับทีส่ งู กว่ำงบกำรเงินรวม กล่ำวคือ กำไรสะสมของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินประหนึ่งทำ
ใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 อยู่ทร่ี ะดับ 88.76 ล้ำนบำท ในขณะที่ตวั เลขกำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 อยู่ทร่ี ะดับ 23.40 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจำนวน 60 ล้ำนบำท และได้จ่ำยเงินปนั
ผลอีกจำนวน 6.5 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 157.42 ล้ำนบำท ซึง่ มำกกว่ำมูลค่ำส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 จำนวน 50.87 ล้ำนบำท ซึง่ กำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีสำเหตุจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำกำไร
สะสมจำกผลกำรดำเนินงำนทีด่ ขี น้ึ ของบริษทั ฯ
มูลค่ำส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เพิม่ ขึน้ 19.28 ล้ำนบำท จำกมูลค่ำ ณ สิน้ ปี 2558
เป็ น 176.70 ล้ำนบำท ซึง่ สะท้อนมูลค่ำกำไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมผลประกอบกำร
ตำมตัวเลขจำกงบกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ บริษทั ฯ มีกำรทำผลกำไรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
ยังมีกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปนั ผล ในปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 26.58 ล้ำนบำท 6.50 ล้ำนบำท และ 14.40
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 76.25 ร้อยละ 17.82 และ ร้อยละ 87.61 ของมูลค่ำกำไรสุทธิของบริษทั ฯในปี ก่อนที่
จะมีกำรจ่ำยเงินปนั ผล
กำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ในอนำคตจะเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึ่ง
กำหนดว่ำบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และหลังจำกกำรหักสำรองตำมกฎหมำย โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั
สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน และแผนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 1
ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ เรื่องนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)
(ง) การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 69.98 ล้ำนบำท 65.29 ล้ำนบำท และ 71.22 ตำมลำดับ โดยคิดเป็ น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไรที่ ร้อยละ 175.78 ร้อยละ 313.17 และ ร้อยละ 104.12 ตำมลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำม
แข็งแกร่งของบริษทั ฯ ในกำรทำกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน โดยสำเหตุทบ่ี ริษทั ฯ มียอดกระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ดำเนินงำนสูงกว่ำยอดกำไรสุทธิของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ มีสำเหตุจำกกำรทีบ่ ริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสด คือ ค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย ที่มีนัยสำคัญ เป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2558
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไรของบริษทั ฯลดต่ ำลงกว่ำในอดีตเนื่องจำกในปจั จุบนั บริษัทฯมิได้มคี ่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำยเป็ นต้นทุนบริกำรทีม่ นี ยั สำคัญอย่ำงในอดีต
สำหรับสำมเดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯมีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ (5.15) ล้ำน
บำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกบริษทั ฯมีกำรจ่ำยชำระค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่โบนัสค้ำงจ่ำย
รวมถึงมีมลู ค่ำลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จำนวน 8.30 ล้ำนบำท
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในเงินลงทุนชัวครำวซึ
่
่งให้อตั รำ
ผลตอบแทนมำกกว่ำเงินฝำกกับธนำคำรพำณิชย์ โดยในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 56.25 ล้ำนบำท (47.39) ล้ำนบำท
และ (154.15) ตำมลำดับ
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินสดจ่ำยแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ย่อย จำนวน 50.00 ล้ำนบำท
ซึง่ เป็ นผลจำกกำรเข้ำลงทุนของบริษทั ฯ ในหุน้ สำมัญของบริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2556 โดยบริษทั
ฯมีกำรขำยเงินลงทุนชัวครำวจ
่
ำนวน 120.37 ล้ำนบำทเพื่อชำระค่ำหุน้ ดังกล่ำว
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดจ่ำยเพื่อรับโอนกิจกำรบริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด เท่ำกับ
54.00 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และบริษทั ฯ
มีเงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกันลดลง 7.91 ล้ำนบำท
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 154.15 ล้ำนบำท จำก
กำรซื้ออุปกรณ์เพิม่ เติมจำนวน 5.51 ล้ำนบำท มีเงินลงทุนชัวครำวเพิ
่
ม่ ขึน้ 127.42 ล้ำนบำท และมีเงินลงทุนระยะยำวอื่น
จำนวน 20.60 ล้ำนบำท จำกกำรนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุน
สำหรับในงวดสำมเดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.94 ล้ำนบำท
จำกสำเหตุหลักคือ กำรขำยเงินลงทุนชัวครำวจ
่
ำนวน 40.30 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ใน ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีไ่ ด้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน (35.73) ล้ำนบำท
44.35 ล้ำนบำท และ (22.79) ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 35.73 ล้ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุจำกกำรจ่ำยคืนหนี้สนิ
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน 9.15 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยเงินปนั ผลจำนวน 26.58 ล้ำนบำท
ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 44.35 ล้ำนบำท ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรจ่ำยคืนหนี้สนิ
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน 9.15 ล้ำนบำท กำรจ่ำยเงินปนั ผลจำนวน 6.50 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ ได้รบั เงินสดจำกกำรเพิม่ ทุน
จำนวน 60.00 ล้ำนบำท
สำหรับ ปี 2558 บริษทั ฯมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 22.79 ล้ำนบำท โดยเป็ นรำยกำรจ่ำย
คืนหนี้สนิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินจำนวน 8.39 ล้ำนบำท และเป็ นกำรจ่ำยเงินปนั ผลจำนวน 14.40 ล้ำนบำท
ในช่วง 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯไม่มกี ระแสเงินสุดจำกกำรกิจกรรมจัดหำเงิน
การวิ เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ มี
อัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 3.01 เท่ำ 2.28 เท่ำ 2.62 เท่ำ และ 3.36 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษทั ฯ
มีอยู่ในระดับสูงกว่ำ 1.00 เท่ำ อย่ำงมำกแสดงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ในระดับสูง
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อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ใน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 70.86
ร้อยละ 69.27 ร้อยละ 77.56 และ ร้อยละ 78.67 ตำมลำดับ ซึง่ บริษทั ฯ สำมำรถรักษำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในระดับ
ประมำณร้อยละ 70 ขึน้ ไปได้อย่ำงต่อเนื่อง แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรกำหนดรำคำกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ตำมต้นทุน
กำรให้บริกำรของบริษทั ฯ
ใน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีอตั รำกำไรสุทธิเท่ำกับ ร้อยละ 24.05
ร้อยละ 8.87 ร้อยละ 28.88 และ ร้อยละ 29.65 ตำมลำดับ โดยสำเหตุหลักทีท่ ำให้อตั รำกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญในปี 2557 เนื่องจำก บริษทั ฯ ได้ให้คำ่ ตอบแทนพิเศษแก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรในปี 2557 อย่ำงไรก็ดอี ตั รำกำไรสุทธิ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯสำมำรถเพิม่ รำยได้ทงั ้ จำกกลุ่มบริกำร eLogistics Trading และ กลุ่มบริกำร e-Business Services และยังสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้เติบโตน้อย
กว่ำกำรเติบโตของรำยได้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ใน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 (Annualized) บริษัทฯ มีอตั รำผลตอบแทนจำก
สิน ทรัพย์เ ท่ ำกับ ร้อยละ 19.31 ร้อ ยละ 8.89 ร้อยละ 28.97 และ ร้อยละ 30.52 (Annualized) ตำมลำดับ ทัง้ นี้ก ำร
เปลีย่ นแปลงของอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลำนัน้ แปรผันตำมกำไรสุทธิและมูลค่ำสินทรัพย์รวม ทำให้ในปี
2557 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกปี 2556 จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนและสวัสดิกำรพนักงำน
ในรูปของกำรปรับฐำนเงินเดือนและจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ อย่ำงไรก็ดี มูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯมิได้มกี ำรเปลีย่ นแปลง
อย่ำงมีนยั สำคัญนอกจำกกำรตัดจำหน่ำยรำยกำรอุปกรณ์ทม่ี กี ำรตัดจำหน่ ำยมูลค่ำ ระบบ Private Cloud Computing หมดไป
เมื่อปี 2557 โดยในปี 2558 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษทั ฯเติบโตขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ำ
กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯอย่ำงมีนยั สำคัญ เช่นเดียวกับช่วงไตรมำสแรกของปี 2559
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
บริษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31
ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 เท่ำกับ 0.54 เท่ำ 0.86 เท่ำ 0.59 เท่ำ และ 0.42 เท่ำ ตำมลำดับ โดยในปจั จุบนั
บริษัทฯ ไม่มีหนี้สนิ ที่มีภำระดอกเบี้ย เนื่องจำกบริษัทฯได้ทยอยชำระคืน หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรเช่ำระบบ
เครือข่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรจนครบทัง้ จำนวนในเดือนพฤศจิกำยน 2558
(จ) ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานหรือฐานะการเงิ นในอนาคต
 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ กำรให้บริกำรผ่ำนพิธกิ ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 มีผู้
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Gateway) ทัง้ สิน้ 3 รำยรวมทัง้ มีผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
(VANS) ทัง้ สิน้ 10 รำย (อ้ำงอิงข้อมูลจำกเวปไซต์ของ Thai National Single Window) ซึง่ ให้บริกำรในรูปแบบทีค่ ล้ำยคลึงกัน
ส่งผลให้กลุ่มผูใ้ ช้บริกำรมีทำงเลือกในกำรเลือกใช้บริกำร จึงทำให้บริษทั ฯ อำจประสบกับควำมเสีย่ งในกำรแข่งขันสูงซึง่ อำจ
นำไปสูก่ ำรแข่งขันกันด้ำนรำคำ
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 ความเสี่ยงจากการที่หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิ กถอนการอนุญาตที่จาเป็ น
ในปจั จุ บนั บริษัทฯ ได้รบั กำรอนุ ญ ำตต่ ำงๆ จำกหน่ ว ยงำนทัง้ ภำครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กรมศุ ลกำกร
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชย์ เป็ นต้น หำกหน่ วยงำนเหล่ำนี้
เพิกถอนกำรอนุ ญำตทีจ่ ำเป็ น บริษทั ฯ อำจจะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
 รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการผ่านพิ ธีศลุ กากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้สาย
ในปจั จุบนั รำยได้หลักของบริษทั ฯ มำจำกกำรให้บริกำรผ่ำนพิธศี ุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs
Paperless) ทำให้กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรำยได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
 การพึ่งพิ งบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งเป็ นธุรกิจที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของบุ คคลำกรในกำรเข้ำใจถึงปญั หำและกระบวนกำรของธุรกรรมต่ ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบที่จ ะ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังพึง่ พิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กำรสูญเสียบุคลำกรเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
กำรให้บริกำรของบริษทั ฯ พึง่ พำนโยบำยของภำครัฐทีส่ นับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
กำรให้บริกำรผ่ำนพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรจำกกรมศุลกำกร และ ETR Gateway (Electronic
Transaction Reporting Gateway) กับสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็ นต้น ดังนัน้ กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำย
ของภำครัฐอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
 ความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ควำมมีเสถียรภำพของระบบทีใ่ ห้บริกำรกับลูกค้ำเป็ นหนึ่งในปจั จัยทีส่ ำคัญทีล่ ูกค้ำพิจำรณำในกำรเลือกใช้บริกำรของ
บริษทั ฯ เนื่องจำกบริกำรของบริษทั ฯ ถือเป็ นส่วนสำคัญในระบบธุรกิจของลูกค้ำ ซึง่ ต้องกำรควำมต่อเนื่องในกำรใช้งำนได้
ตลอดเวลำ ดังนัน้ หำกระบบกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติ จำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น กำรประมวลผลที่
ผิดพลำด ควำมล้มเหลวของกำรเชื่อมต่อ ควำมล้มเหลวของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือกำรทีร่ ะบบไม่สำมำรถทีจ่ ะรองรับกำรใช้
งำนในขณะทีม่ ผี ใู้ ช้งำนพร้อมกันเป็ นจำนวนมำกได้ เป็ นต้น จะส่งผลกระทบต่อควำมน่ ำเชื่อถือในบริกำรของบริษทั ฯ และจะ
ส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรทำสัญญำให้บริกำรกับลูกค้ำโดยมี
กำรรับประกันควำมพร้อมของระบบ ซึง่ บริษทั ฯ ยินดีทจ่ี ะคืนค่ำบริกำรไม่เกินวงเงินกำรใช้บริกำรทีก่ ำหนดให้กบั ลูกค้ำในกรณี
ทีร่ ะบบของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ เนื่องจำกเทคโนโลยีต่ำงๆ ทีใ่ ช้
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มกี ำรเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ทัง้ โปรแกรม และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
หำกบริษัทฯ ไม่ สำมำรถพัฒนำกำรให้บริกำรให้ตำมทัน เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงไปก็อ ำจทำให้บริษัทฯ สูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ นอกจำกนี้ กำร
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เปลี่ย นแปลงอย่ำ งรวดเร็วของเทคโนโลยีย ัง จะส่ง ผลให้อุป กรณ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ต่ ำงๆ ของบริษัทฯ เช่ น ระบบเครือข่ำ ย
คอมพิวเตอร์ อำจไม่สำมำรถทีจ่ ะทำงำนรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ ซึง่ อำจจะส่งผลบริษทั ฯ ต้องมีกำรจัดหำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
 ความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิ จใหม่
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่ำงยังยื
่ น บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะให้บริกำรประเภทใหม่ๆ ได้แก่ โครงกำร e-DLT
คือ กำรให้บริกำรระบบชำระภำษีรถยนต์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ละหลำยรำยกำร (Lot) เพื่อให้ผปู้ ระกอบกำรทีใ่ ห้สนิ เชื่อเช่ำซือ้
รถยนต์ เป็ นต้น ควำมสำเร็จของโครงกำรเหล่ำนี้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำร ซึง่ รวมทัง้ ควำมต้องกำรและแนวโน้มของตลำด
พฤติกรรมผู้ใช้บริกำร กฎหมำยและกฎระเบีย บต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศ ปจั จัยเหล่ำนี้บำงปจั จัยอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั ฯ และอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
 การให้เครดิ ตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ
มีลูกหนี้กำรค้ำเท่ำกับ 22.83 ล้ำนบำท 29.06 ล้ำนบำท 30.46 ล้ำนบำท และ 39.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อยละ
13.28 ร้อยละ 14.68 ร้อยละ 12.13 และ ร้อยละ 15.55 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึง่ หำกลูกหนี้เหล่ำนี้ชำระค่ำบริกำรล่ำช้ำ
หรือไม่ชำระค่ำบริกำรอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
 การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนต่อประชาชน
กำรเข้ำ เสนอขำยหุ้น เพิ่ม ทุ น ต่ อ ประชำชนในครัง้ นี้ ซึ่ง จะท ำให้จ ำนวนหุ้น ช ำระแล้ว ของบริษัท ฯ เพิ่ม ขึ้ นจำก
160,000,000 หุน้ เป็ น 200,000,000 หุน้ ซึง่ อำจจะส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลง อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ ก็จะได้รบั
เงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุน้ ไปใช้ในกำรขยำยกิจกำรและทำให้สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ดีขน้ึ
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