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แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) / หนังสือชี"ชวน

บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
Global Service Center Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิC มทุน
จํานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้ ละ 1.70 บาท ให้แก่
(1) ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 27,000,000 หุน้
ซึง มีรายชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในวันกําหนดรายชือ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562
(2) ประชาชน จํานวนไม่เกิน 63,000,000 หุน้ และส่วนทีเ หลือจากการเสนอขายตามข้อ (1)
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาจองซื"อ
(1) ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 27,000,000 หุน้
ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที 1 มีนาคม 2562
(2) ประชาชน จํานวนไม่เกิน 63,000,000 หุน้ และส่วนทีเ หลือจากการเสนอขายตามข้อ (1)
ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที J มีนาคม 2562 ถึงวันที 6 มีนาคม 2562

ทีCปรึกษาทางการเงิน
บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี จํากัด

ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

วันทีCยืCนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี"ชวน
วันที 21 สิงหาคม 2561

วันทีCแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี"ชวนมีผลบังคับใช้
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2562
คําเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือ นไขของหลักทรัพย์ รวมทังI ความเหมาะสมใน
การลงทุน และความเสีย งทีเ กีย วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีIชวนนีI มิได้เป็ นการแสดง
ว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชI วนแต่อย่างใด ทังI นีI การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชI วนนีIเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชI วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ทไี ด้ซIอื หลักทรัพย์ไม่เ กินหนึงปี นับแต่ วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพ ย์และหนังสือชีIชวนมีผ ลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัต ิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังI นีI ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แ ละหนังสือชีIชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีควรแจ้ง
สาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชI วนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื

อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีIชวนทียนื ไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ทศี ูนย์สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ 13.00 น. ถึง 16.00 น. หรือทาง www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสีCยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สารบัญ
หน้ า
ส่วนทีC 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนทีC 2

บริษทั ทีCออกหลักทรัพย์

ส่วนทีC 1 หน้ า 1

ส่วนทีC 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

ส่วนทีC 2.1 หน้ า 1

ส่วนทีC 2.2

การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใ ช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลสําคัญอืน

ส่วนที 2.2.1 หน้า 1
ส่วนที 2.2.2 หน้า 1
ส่วนที 2.2.3 หน้า 1
ส่วนที 2.2.4 หน้า 1
ส่วนที 2.2.5 หน้า 1
ส่วนที 2.2.6 หน้า 1
ส่วนที 2.2.7 หน้า 1
ส่วนที 2.2.8 หน้า 1

การจัดการและการกํากับดูแลกิ จการ
1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
2. โครงสร้างการจัดการ
3. การกํากับดูแลกิจการ
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย ง
6. รายการระหว่างกัน

ส่วนที 2.3.1 หน้า 1
ส่วนที 2.3.2 หน้า 1
ส่วนที 2.3.3 หน้า 1
ส่วนที 2.3.4 หน้า 1
ส่วนที 2.3.5 หน้า 1
ส่วนที 2.3.6 หน้า 1

ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
1. ข้อมูลทางการเงินทีส าํ คัญ
2. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่วนที 2.4.1 หน้า 1
ส่วนที 2.4.2 หน้า 1

ส่วนทีC 2.3

ส่วนทีC 2.4

สารบัญ - หน้า 1

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สารบัญ
หน้ า
ส่วนทีC 3

ส่วนทีC 4

ข้อมูลเกีCยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเี สนอขาย
2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี สนอขาย
3. ทีม าของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทเี สนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพือ ประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ สนอขาย
5. ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที 3.1 หน้า 1
ส่วนที 3.2 หน้า 1
ส่วนที 3.3 หน้า 1
ส่วนที 3.4 หน้า 1
ส่วนที 3.5 หน้า 1
ส่วนที 3.6 หน้า 1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนทีC 4 หน้ า 1

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
รายละเอียดเกีย วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงิน สําหรับงวดปี สนIิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินฉบับแก้ไข สําหรับงวดปี สนIิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
งบการเงิน สําหรับงวดปี สนIิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

สารบัญ - หน้า 2

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
Global Service Center Public Company Limited

ส่วนที 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที 1 - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี3 เป็ นส่วนหนึ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี3ชวน ซึงเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริษทั ทีออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน3 ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี3ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถ
ขอได้จากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั ฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชี3ชวนทีบริ ษทั ฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย :
หุ้นสามัญเพิ มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
ระหว่าง วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที 1 มีนาคม 2562
หุ้นสามัญเพิ มทุนเสนอขายต่อผู้มอี ปุ การคุณของบริ ษทั ฯ และ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ระหว่าง วันที 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที 6 มีนาคม 2562)

ข้อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
: บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิ จ
: บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และ (2) ธุรกิจ
ติดตามและทวงถามหนีJ
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย : ไม่ เ กิน 90,000,000 หุ้น คิด เป็ นไม่ เ กิน ร้อ ยละ 36.00 ของจํา นวนหุ้น ทีอ อกและ
จํา หน่ า ยได้แล้วทังJ หมดของบริษัท ฯ ภายหลัง การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิม ทุนของ
บริษทั ฯ ในครังJ นีJ โดยแบ่งเป็ น
1. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 27,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุน้ สามัญเพิม ทุนทีจะเสนอขาย เพือเสนอขายต่อผู้ถือ
หุน้ ของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
บริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) (Pre-emptive Right) โดย
คณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บุคคลที
คณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) มอบหมาย จะเป็ นผู้
กํา หนดวัน กํา หนดรายชือ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เอเชีย แคปปิ ต อล กรุ๊ป จํา กัด
(มหาชน) ทีจ ะมีสทิ ธิจองซือJ หุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ (Record Date)
2. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 63,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 70.00 ของจํานวนหุน้ สามัญเพิม ทุนทีจ ะเสนอขาย และส่วนทีเ หลือจากการ
เสนอขายตามข้อ 1. เพือ เสนอขายต่อประชาชน

ส่วนที 1 - หน้า 1

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการเสนอขาย
หุ้น

: 1. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 27,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของจํานวนหุน้ สามัญเพิม ทุนทีจ ะเสนอขายในครังJ นีJ เพือเสนอขาย
ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 9,450,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 10.50 ของจํานวนหุน้ สามัญเพิม ทุนทีจ ะเสนอขายในครังJ นีJ เพือเสนอขาย
ต่อผูม้ อี ปุ การคุณของบริษทั ฯ
3. การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 53,550,000 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 59.50 ของจํานวนหุน้ สามัญเพิม ทุนทีจ ะเสนอขายในครังJ นีJ เพือเสนอขาย
ต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
เงือนไขการจัดจําหน่ าย : รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังJ จํานวน (Firm Underwriting)
ทังJ นีJ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดสรรหุน้
ในครังJ นีJ เมือเกิดเหตุการณ์ต่างดังต่อไปนีJ
1. เมือบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ นไขใดๆ ทีก าํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตังJ ผูจ้ ดั จําหน่า ย
และรับ ประกัน การจํ า หน่ า ยหุ้น (Underwriting Agreement) กับ ผู้จ ัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ หรือ
2. เมือเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย นแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ
หรือการเมืองทังJ ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ าจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ ายใน
ครังJ นีJ หรือ
3. เมือ มีก ารยกเลิก สัญ ญาแต่ ง ตังJ ผู้จัด จํา หน่ า ยและรับ ประกัน การจํ า หน่ า ยหุ้น
(Underwriting Agreement) หรือ
4. เมือมีเหตุทที ําให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานราชการสั งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ทเี สนอขายได้
ราคาเสนอขายต่อ
: 1.70 บาทต่อหุน้
ประชาชน
มูลค่าการเสนอขาย
: 153.00 ล้านบาท
มูลค่าทีตราไว้ (Par)
: 0.50 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี
: 0.53 บาทต่อหุน้ (ตามมูลค่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 หารด้ว ย
จํานวนหุน้ ทีจ ดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั ฯ ณ วันดังกล่าวจํานวน 160,000,000 หุน้ )
(Book Value)
การเสนอขายหุ้นหรือ :  ไม่ม ี  มี
หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ในช่วง 6 เดือนก่อน
หน้ ายืนคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
จนถึงวันเสนอขาย
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ทีมาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้อมูลทางการเงิ นเพือ
ประกอบการประเมิน
ราคาหุ้นทีเสนอขาย

: การกํา หนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิม ทุ น ของบริษัท ฯ ในครังJ นีJ พิจ ารณาจาก
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) ทังJ นีJ ราคา
หุ้นสามัญทีเ สนอขายหุ้น ละ 1.70 บาท คิดเป็ น อัต ราส่วนราคาต่ อกําไรสุท ธิต่ อ หุ้น
เท่ากับ 30.51 เท่า ซึง คํานวณจากผลประกอบการของบริษทั ฯ ในรอบ 12 เดือนทีผ ่าน
มา ตังJ แต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงมีกําไรสุทธิเ ท่า กับ
13.93 ล้านบาท เมือหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระแล้วภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ ในครังJ นีJ จํานวน 250.00 ล้านหุน้ (Fully Diluted) จะได้กาํ ไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากับ
0.0557 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (P/E Ratio) เฉลีย
ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลังตังJ แต่วนั ที 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 1 กุมภาพันธ์ 2562
ของบริษทั จดทะเบียนทีดาํ เนินธุรกิจคล้ายคลึง กันกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
เท่ากับ 23.22 เท่า
ทั งJ นีJ อัต ราส่ ว นราคาหุ้ น ต่ อ กํ า ไรสุ ท ธิ (P/E Ratio) ดัง กล่ า ว คํ า นวณจากผล
ประกอบการในอดีต โดยทียงั มิไ ด้พจิ ารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีน กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มี
: จํานวน 22,499,980 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.00 ของจํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ าย
ได้แล้วทังJ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ ใน
ส่วนร่วมในการบริหาร”
ครังJ นีJ (ไม่นับรวมสิทธิทผี มู้ สี ่วนร่วมในการบริหารจองซืJอหุน้ สามัญเพิม ทุนในฐานะถือ
ทีไม่ติด Silent Period
หุน้ ของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน))
ตลาดรอง
:  SET  mai
หมวดธุรกิ จ
: บริการ
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit Test  Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนํ าเงิน ทีไ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครังJ นีJ ประมาณ 144.00 ล้า นบาท
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทีเ กีย วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพือ วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนีJ
จํานวนเงิ นทีใช้โดยประมาณ
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ระยะเวลาทีใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)
การขยายสาขา
100.00
ภายในปี 2562
การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และระบบ
40.00
ภายในปี 2562
เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ ช้ในการดําเนินงาน
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
4.00
ภายในปี 2562
รวม
144.00
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีเงินได้และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก ําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีทงี บการเงินเฉพาะ
กิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ารพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
ทังJ นีJ บริษทั ฯ อาจพิจารณากําหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าทีก ําหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยขึนJ อยู่กบั
ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษทั ฯ รวมไปถึงความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคต และปั จจัยอืนๆ ทีเกีย วข้องกับ การบริหารงานของบริษทั ฯ
ตามทีค ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครังJ คราวเมือเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาํ ไรเพียงพอทีจ ะ
จ่ายเงินปั นผลได้ และให้รายงานการจ่า ยเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผู้ถอื
หุน้ คราวถัดไป

รายละเอียดเกียวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ก่อตังJ เมือวันที 28 มิถุนายน 2547 ภายใต้ชอื “บริษทั เอแคป เซอร์วสิ เซส จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน
1.00 ล้านบาท โดยบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพือประกอบธุรกิจจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์ และ
เครือ งใช้สาํ นักงานแก่กลุ่มบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยบริษทั ฯ มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ
จํานวน 159,999,860 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและจําหน่ายได้แล้วทังJ หมดของบริษทั ฯ
ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJ โดยรับโอน
พนักงานและอุปกรณ์ทเี กีย วข้องกับธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลมาจากบริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด (บริษทั แคปปิ ตอล
โอเค จํากัด ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือส่วนบุคคลเพือการอุปโภคและบริโภค ภายใต้แบรนด์ “Capital OK” ทังJ นีJ
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด หยุดการให้สนิ เชือเพิม เติมตังJ แต่ปี 2552) และรับโอนพนักงานและอุปกรณ์ทเี กีย วข้อง
กับธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJมาจากบริษทั โอเคแคช จํากัด (เดิมชือ “บริษทั โปรเฟสชันแนลคอลเลคชั น จํากัด”
โดยบริษทั โอเคแคช จํากัด ประกอบธุรกิจให้สนิ เชือแก่ภาคธุรกิจ) โดยบริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด และบริษทั โอเค
แคช จํากัด เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2556 บริษัท ฯ ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจ จัดหาและให้เ ช่ า อุป กรณ์ และเครืองใช้สํา นักงาน และขาย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่แต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ทีใ ช้งานทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลีย นแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษทั ฯ โดยนางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญ
ไกรศรี ได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ
มีการเปลีย นแปลงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในหลายด้าน เช่น การปรับเปลีย นโครงสร้างการจัดการ และ
การบริหารจัดการต้นทุนเพือลดต้นทุนในการดําเนินงาน เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ ให้บริษทั ฯ กลับมามีผลกําไร
จากการดําเนินงาน
ปั จจุบนั การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิ จศูนย์บริ การข้อมูล
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการศูนย์บริการข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะให้บริการรับสายเรียกเข้า แทนผูว้ ่าจ้างเพือรับ เรือง
ต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูลเกีย วกับสินค้าและบริการ การให้คาํ ปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหา และการรับคําติชมหรือ
เรือ งร้องเรียน เป็ นต้น และให้บริการโทรออกไปยังกลุม่ เป้ าหมายของผูว้ า่ จ้าง เช่น การสํารวจข้อมูลทางโทรศัพท์ และ
การโทรแจ้ง สิท ธิพเิ ศษต่างๆ เป็ นต้น เพือลดภาระการทํางานของผู้ว่าจ้าง ทังJ นีJ บริษทั ฯ มีการให้บริการ 2 รูปแบบ
ได้แก่ (1) การให้บริการ ณ สํานักงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาเจ้าหน้าทีเ พือปฏิบตั ิ
หน้าที รวมถึงการจัดเตรียมสถานทีแ ละอุปกรณ์ทเี กียวข้อง และ (2) การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าทีไปปฏิบตั ิงานที
สํานักงานของผูว้ ่าจ้าง โดยบริษทั ฯ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาเจ้าหน้าทีเ พือ ปฏิบตั หิ น้าทีเ ท่านันJ ซึง ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการปฏิบตั งิ านเกีย วกับงานธุรการ โดยผูว้ า่ จ้างจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเตรียมสถานทีแ ละอุปกรณ์ทเี กีย วข้อง
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเ จ้าหน้ าทีใ ห้บริการสําหรับธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลทังJ สิJน 319 คน โดย
แบ่งเป็ น การให้บริการ ณ สํานักงานของบริษทั ฯ จํานวน 292 คน และการให้บริการจัดหาเจ้าหน้าทีไ ปปฏิบตั งิ านที
สํานักงานของผูว้ า่ จ้าง จํานวน 27 คน
2. ธุรกิ จติ ดตามและทวงถามหนี3
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจทวงถามหนีJ ตามพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนีJ พ.ศ. 2558 (รวมทังJ ทีม กี ารแก้ไข
เพิม เติม) โดยบริษทั ฯ มีการให้บริการติดตามและทวงถามหนีJแก่ผูว้ ่าจ้างทางโทรศัพท์ การส่งจดหมาย และการส่ง
ข้อความ SMS (short message service) เท่านันJ ทังJ นีJ ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูส้ ง่ รายชือลูกหนีJทจี ะมอบหมายให้แก่บริษทั ฯ
ทําการติดตามและทวงถามหนีJ โดยบริษทั ฯ จะทําการติดตามและทวงถามหนีJ ณ สํานักงานของบริษทั ฯ ซึง บริษทั ฯ จะ
ได้รบั ค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละของปริมาณหนีJทเี ก็บได้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะขึนJ อยู่กบั ประเภทของลูกหนีJและ
ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและบริษทั ฯ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเจ้าหน้าทีให้บริการสําหรับ ธุรกิจ
ติดตามและทวงถามหนีJทงั J สินJ 153 คน

ส่วนที 1 - หน้า 5

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษทั ฯ มีรายชือ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 2 เมษายน 2561 และรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีค าดว่าจะเป็ นภายหลังการเสนอขายหุน้
สามัญต่อประชาชน ดังนีJ
รายชือผู้ถือหุ้น

ณ วันที 2 เมษายน 2561
จํานวนหุ้น
159,999,860
80
40
20
-

1.
2.
3.
4.
5.
5.1

ร้อยละ
99.99
0.01
0.01
0.01
-

ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญต่อประชาชน
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
159,999,860
64.00
801
0.011
401
0.011
1
20
0.011
<=27,000,000
<=10.80

บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
นายเยีย ม จันทรประสิทธิ x
นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
Pre-emptive Right
ผู้ถ ือหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิ ต อล กรุ๊ป จํา กัด
(มหาชน) (ไม่ นับ รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ม อี ํานาจ
ควบคุม กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงผู้
22,418,567
8.97%
ทีเ- กีย- วข้องของบุค คลดังกล่ า ว) ซึง- ได้รบั สิท ธิต าม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
5.2 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอํานาจควบคุ ม กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ทเี - กีย- วข้องของบุ ค คล
4,581,433
1.83%
ดัง กล่ า ว ซึง- ได้ ร ับ สิท ธิต ามสัด ส่ ว นการถือ หุ้ น ใน
บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
6. ประชาชน
>=63,000,000
>=25.20
รวม
160,000,000
100.00
250,000,000
100.00
หมายเหตุ : 1 ไม่รวมสิทธิในการจองซือJ หุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2 กรณีใช้สิท ธิจองซืJอ หุ้นสามัญเพิม ทุ นของบริษัทฯ ตามสิทธิทีได้รบั การจัด สรร (อัต ราส่วน 12 หุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย
แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ โดยเศษของหุ้นทีเ ป็ นทศนิยมซึง เกิดจากการคํานวณจะถูก
ปั ดทิJง) และไม่ได้ทําการจองซือJ เกินกว่าสิทธิของตน โดยอ้างอิงจากรายชือ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในวันกําหนดรายชือ
ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที 8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วัน ที 4 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอเชีย แคปปิ ต อล กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน) ซึง เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีรายชือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ดังนีJ
ณ วันที 4 พฤษภาคม 2561
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
46,575,250
14.75
43,245,000
13.69
12,950,000
4.10
10,893,825
3.45
8,399,475
2.66
8,120,000
2.57
7,880,000
2.50
6,000,000
1.90
4,759,000
1.51
4,754,600
1.51
162,229,529
51.37
315,806,679
100.00

รายชือผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
นายนิธาน ปิ ยะรัฐ
บริษทั เน็ทเวิรค์ แมนเนจเมนท์ จํากัด
นายวิสุทธิ x นัชชาธน
นายณัฏฐ์พงษ์ ปั ญจวรญาณ
นางอนัญญา เรืองศักดิ xวิชติ
นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิม
นายณรงค์ เผือกผ่อง
อืน ๆ
รวม
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนรายได้
โครงสร้า งรายได้ของบริษัท ฯ ในงวดปี สJนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 วัน ที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31
ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดงั นีJ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ3 นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
1
1
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ1
ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล
104.69
77.18
108.25
71.29
102.34
65.91
ธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJ
30.69
22.62
43.28
28.50
51.55
33.20
รายได้จากการให้บริ การ
135.38
99.80
151.53
99.79
153.89
99.10
รายได้อนื
0.28
0.20
0.32
0.21
1.39
0.90
รายได้รวม
135.66
100.00
151.85
100.00
155.28
100.00
หมายเหตุ : 1 ร้อยละคํานวณเทียบกับรายได้รวม

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนีJ
ลําดับ
รายชือ
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
1. นายเยีย ม จันทรประสิทธิ x
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
กรรมการ
2. นางสาวสุกญ
กรรมการ
3. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
กรรมการ
4. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วริ ยิ ะ
กรรมการ
5. นายณัฏฐ์พงษ์ ปั ญจวรญาณ
กรรมการ
6. นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวิชติ ลือชัยประสิทธิ x
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสราญธร ปานพรหม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายกิตติศกั ดิ x ชนกมาตุ
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
สรุปปัจจัยความเสียง
1 ความเสียงจากการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเสีย งจากการพึง พิงผูว้ า่ จ้างรายใหญ่: บริษทั ฯ มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากผูป้ ระกอบการในธุรกิจสือสาร
และโทรคมนาคมรายใหญ่รายหนึง ซึงก่อให้เกิดความเสีย งต่อบริษทั ฯ ในกรณีทผี ูป้ ระกอบการในธุรกิจ
สือ สารและโทรคมนาคมรายดังกล่าว ไม่ทําการต่อสัญญา หรือ เจรจาต่อรองอัตราค่าบริการ
1.2 ความเสีย งจากการต่ออายุสญ
ั ญากับ ผู้ว่าจ้าง: เนืองจากสัญญาส่วนใหญ่ทีบริษทั ฯ ทํากับ ผู้ว่าจ้าง เป็ น
สัญญาระยะสันJ อายุไม่เกิน 1 ปี ดังนันJ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย งจากการทีไ ม่ได้รบั การต่อสัญญากับผูว้ า่ จ้าง
1.3 ความเสีย งจากการทีผ วู้ ่าจ้างเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการเอง: เนืองจากการให้บริการของบริษทั ฯ เป็ น
บริการเพือลดภาระการทํางานของผูว้ ่าจ้าง ซึงผูว้ ่าจ้างอาจพิจารณาเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการงาน
ดังกล่าวเองได้ จึงทําให้บริษทั ฯ มีความเสีย งในกรณีทผี วู้ า่ จ้างพิจารณาเข้ามาดําเนินการบริหารจัดการงาน
ทีบ ริษทั ฯ ให้บริการ และไม่ทาํ การต่อสัญญาว่าจ้างกับบริษทั ฯ
1.4 ความเสีย งจากการหมุนเวียนของพนักงาน: ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เป็ นการให้บริการผ่านโทรศัพท์ ซึง ต้อง
อาศัยบุคลากรทีม ที กั ษะในการสือ สาร ดังนันJ การสูญเสียพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
1.5 ความเสีย งจากการปรับ ค่า แรงโดยนโยบายของภาครัฐ: เนืองจากต้นทุน ในการดําเนิน ธุร กิจหลัก ของ
บริษทั ฯ คือค่าใช้จ่ายเกีย วกับบุคลากร ดังนันJ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย งหากภาครัฐมีนโยบายทีจ ะปรับอัตรา
ค่าแรงขันJ ตํา ซึง อาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
1.6 ความเสีย งจากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสํานักงาน: เนืองจากสํานักงานในปั จจุบนั ของบริษทั ฯ เป็ นการเช่า
พืนJ ทีท งั J หมด บริษทั ฯ จึงมีความเสีย งในกรณีทผี ใู้ ห้เช่าไม่ทาํ การต่อสัญญาเช่าภายหลังสัญญาเช่าทีม อี ยู่ใน
ปั จจุบนั หมดอายุ
1.7 ความเสีย งจากการขัดข้องของระบบปฏิบตั ิการ: เนืองจากการให้บริการของบริษัท ฯ มีลกั ษณะทีต้อง
ให้บ ริการอย่า งต่อเนือง และเป็ น การให้บริการผ่านระบบปฏิบตั ิการ ซึงในกรณีท รี ะบบปฏิบตั ิการของ
บริษทั ฯ เกิดเหตุขดั ข้องไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ไฟฟ้ าขัดข้อง หรือการประมวลผลผิดพลาด เป็ นต้น
ก็อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษทั ฯ
1.8 ความเสีย งจากการเปลีย นแปลงเทคโนโลยีในการให้บริการ: เนืองจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
เป็ นการให้บ ริก ารผ่ า นเครือ ข่า ยโทรศัพ ท์ ซึง เทคโนโลยีก ารสือ สารด้ว ยโทรศัพ ท์ม ีก ารพัฒ นาและ
เปลียนแปลงไปอย่างต่อเนือง บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย งในกรณีทีบริษทั ฯ ไม่สามารถปรับเปลีย นหรือ
พัฒนาระบบปฏิบตั กิ ารให้ทนั ต่อเทคโนโลยีและความต้องการของผูว้ า่ จ้างทีเ ปลีย นไป
1.9 ความเสีย งจากการประกอบธุรกิจทีเ กียวข้องกับกฎหมาย: เนืองจากการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนีJ พ.ศ. 2558 (รวมทังJ ทีม กี ารแก้ไขเพิม เติม) และร่างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนันJ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย งในกรณีทบี ริษทั ฯ และ/หรือ พนักงานของบริษทั ฯ
มิได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว
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2

ความเสียงอืนๆ
2.1 ความเสีย งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี อี าํ นาจควบคุมการออกเสียงลงมติในทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ : ณ วันที 2
เมษายน 2561 บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หุน้ ทีอ อกและจําหน่ ายได้แล้วทังJ หมดของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สามารถควบคุมมติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทังJ หมด เช่น การแต่งตังJ กรรมการบริษทั ฯ หรือการขอมติใดๆ
ทีต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทังJ สามารถควบคุมการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ ผ่านการส่งตัวแทนเพือ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ได้
2.2 ความเสีย งจากการนํ าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ: เนืองจากการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชนในครังJ นีJ ได้ดาํ เนินการก่อนทีจ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณาอนุมตั ิ
ให้นําหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เ อ็มเอไอซึง เป็ นตลาดรองสําหรับ
การซือJ ขายหุน้ สามัญ ดังนันJ ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย งในเรืองสภาพคล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจาก
การขายหุน้ สามัญตามทีค าดการณ์ไว้ หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึง จะส่งผลให้หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ไม่มตี ลาดรองสําหรับการซือJ ขาย
2.3 ความเสีย งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสํา คัญ
ต่อผูล้ งทุนทีซJือหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษ ัทฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชนในครังJ นีJ:
ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชนในครังJ นีJ อาจมีการ
ปรับตัวเพิม ขึนJ หรือลดลงอย่างรุนแรง ทังJ นีJขนJึ อยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ และบางปั จจัยก็อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริษทั ฯ
2.4 ความเสีย งจากการทีบ ริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้น สามัญ เพิม ทุ น ต่ อ ประชาชนในครังJ นีJ : ตามข้อ กํา หนดการห้า มขายหุ้น (Silent Period) ของตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหาร เช่น ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการ และผูบ้ ริหาร จะถูกห้ามขาย
หุน้ สามัญจํานวนร้อยละ 55.00 ของจํานวนหุน้ ทีอ อกและจําหน่ายได้แล้วทังJ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชน เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีห นุ้ สามัญของบริษทั ฯ เริม ทําการ
ซืJอขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ทังJ นีJ บริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึ ผลกระทบ (ถ้ามี) จากการขาย
หุ้นสามัญจํา นวนดัง กล่า ว ซึงการขายหุ้น สามัญดัง กล่า วอาจจะส่ง ผลในเชิง ลบต่ อราคาหุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ และอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผูล้ งทุนทีซ Jอื หุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั ฯ ในการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชนในครังJ นีJ
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น

31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
54.61
8.54
46.07

สินทรัพย์รวม
หนีJสนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
102.12
16.69
85.42

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ3นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
135.38
151.53
153.89
(88.33)
(97.96)
(103.25)
47.05
53.57
50.64
24.89
26.16
13.93
0.21
0.21
0.09
120.00
123.84
160.00

งบแสดงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ค่าบริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขันต้
J น
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขันJ พืนJ ฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญขันJ พืนJ ฐาน (ล้านหุน้ )
หน่ วย
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนีJสนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
ล้านบาท
103.43
11.93
91.49

%
%
เท่า
เท่า

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ3นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
75.47%
38.03%
15.75%
51.07%
33.10%
13.55%
0.19x
0.13x
0.20x
6.48x
9.98x
6.76x

อธิ บายเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลเป็ นหลัก โดยในงวดปี 2559 ถึง
งวดปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 135.38 ล้านบาท 151.53 ล้าน
บาท และ 153.89 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 11.93 และร้อยละ 1.56 ตามลําดับ
โดยเป็ นรายได้จากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 77.33 ร้อยละ 71.44 และร้อยละ 66.50 ของรายได้จากการให้บริการ
ในงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 ตามลําดับ ในขณะทีร ายได้จากธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJ คิดเป็ นร้อยละ 22.67 ร้อย
ละ 28.56 และร้อยละ 33.50 ของรายได้จากการให้บริการในงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 ตามลําดับ
การเติบโตของรายได้จากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJเป็ นไปตามการขยายงาน
ของผูว้ ่าจ้างทังJ ในส่วนของปริมาณของขอบเขตงานเดิมทีเพิม ขึนJ และขอบเขตงานใหม่ทไี ด้รบั มอบหมายมา รวมถึง
คุณภาพของผลงานซึง ผูว้ า่ จ้างจะพิจารณาจากมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยในงวด
ปี 2560 รายได้จากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลเติบโตในอัตราร้อยละ 3.40 เมือเทียบกับงวดปี 2559 อย่างไรก็ดี ในงวดปี
2561 รายได้จากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลปรับตัวลดลงร้อยละ 5.46 เมือเทียบกับงวดปี 2560 เนืองจากผูว้ า่ จ้างบางราย
ไม่ได้ต่อสัญญากับบริษทั ฯ รวมถึงปริมาณงานเดิมปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในส่วนของรายได้จากธุรกิจติดตามและทวง
ถามหนีJนันJ ในงวดปี 2560 มีอตั ราเติบโตร้อยละ 41.03 เมือเทียบกับ งวดปี 2559 เนืองจากลูกค้าในอุต สาหกรรม
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โทรคมนาคมรายหนึงขยายงานติดตามและทวงถามหนีJเพิม ให้แก่บริษทั ฯ ทังJ ในส่วนของปริมาณงานเดิมทีเ พิม ขึนJ และ
งานใหม่ทไี ด้รบั มอบหมายมา ในงวดปี 2561 รายได้จากธุรกิจติดตามและทวงถามหนีJเติบโตในอัตราร้อยละ 19.11
เมือเทียบกับงวดปี 2560 เนืองจากพนักงานของบริษทั ฯ มีประสบการณ์ในการติดตามและทวงถามหนีJมากขึนJ ทําให้ม ี
รายได้เพิม ขึนJ จากการเก็บหนีJทมี ากขึนJ ประกอบกับปริมาณหนีJทไี ด้รบั มอบหมายมีปริมาณเพิม ขึนJ อีกทังJ บริษทั ฯ ยัง
ได้รบั งานจากลูกค้ารายใหม่อกี ด้วย
ต้นทุนจากการให้บริการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสือม
ราคา โดยต้นทุนส่วนใหญ่จะแปรผันไปตามปริมาณงานทีไ ด้รบั มอบหมายจากผูว้ า่ จ้าง โดยในงวดปี 2559 งวดปี 2560
และงวดปี 2561 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการให้บริการ เท่ากับ 88.33 ล้านบาท 97.96 ล้านบาท และ 103.25 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยต้นทุนหลัก คือ ค่าตอบแทนพนักงาน ซึง คิดเป็ นร้อยละ 56.44 ร้อยละ 56.20 และร้อยละ 59.00 ของ
รายได้จากการให้บริการในช่วง 3 ปี ทผี า่ นมา ทังJ นีJ สัดส่วนของต้นทุนจากการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการใน
งวดปี 2560 ปรับตัวลดลงจากงวดปี 2559 จากร้อยละ 65.24 เป็ นร้อยละ 64.65 เนืองจากบริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้าง
การจัดการภายใน รวมถึง ควบคุมค่าใช้จ่า ยต่า งๆ อย่า งไรก็ด ี สัดส่วนของต้นทุนจากการให้บริการปรับ ตัว สูง ขึJน
เล็กน้อยเป็ นร้อยละ 67.09 ในงวดปี 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ มีการตังJ โบนัสค้างจ่าย ทังJ นีJ ในอดีต บริษทั ฯ มี
การจ่า ยค่า ตอบแทนให้แก่พนักงานในรูป แบบของค่า แรงจูง ใจ (Incentive) ซึง เป็ น การจ่า ยเพือจูง ใจให้พนักงาน
ปฏิบตั งิ านให้บริษทั ฯ ในอนาคต และมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในงวดปี ทที าํ การจ่าย โดยบริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
รูปแบบดังกล่าวในช่วงไตรมาส 1 ของงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้เปลีย นรูปแบบการจ่า ย
ค่าตอบแทน โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจ ะทําการจ่ายโบนัสสําหรับผลประกอบการในงวดปี 2561 บริษทั ฯ จึงมีการตังJ โบนัส
ค้างจ่ายสําหรับงวดปี 2561 เพิม เติม ดังนันJ ในงวดปี 2561 จึงมีคา่ ใช้จ่ายทังJ ในส่วนของค่าแรงจูงใจและโบนัสค้างจ่าย
ในขณะทีช ว่ งเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า บริษทั ฯ มีเพียงค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าแรงจูงใจ
บริษทั ฯ มีกําไรขันJ ต้นในงวดปี 2559 งวดปี 2560 และงวดปี 2561 เท่ากับ 47.05 ล้านบาท 53.57 ล้านบาท
และ 50.64 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นอัตรากําไรขันJ ต้นเท่ากับร้อยละ 34.76 ร้อยละ 35.35 และร้อยละ 32.91
ตามลําดับ ในงวดปี 2560 กําไรขันJ ต้นเติบโตคิดเป็ นอัตราร้อยละ 13.85 เนืองจากบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการต้นทุน
ใหม่ต ังJ แต่ง วดปี 2558 เป็ นต้น มา กล่า วคือ บริษัท ฯ มีการบริห ารบุคลากรได้อย่า งมีประสิท ธิภ าพมากขึJน โดย
เจ้าหน้าทีแ ต่ละคนสามารถปฏิบตั งิ านได้มากกว่า 1 ประเภท กล่าวคือ บริษทั ฯ สามารถจัดสรรพนักงานทีว ่างระหว่าง
วันไปปฏิบตั งิ านอืน ๆ ได้ รวมถึงบริษทั ฯ มีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด เช่น และการเลือกแพคเกจ
ของโทรศัพท์เพือ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของบริษทั ฯ มากขึนJ เป็ นต้น ส่วนในปี 2561 กําไรขันJ ต้นลดลงอัตราร้อยละ
5.47 เนืองจากบริษทั ฯ มีตน้ ทุนเกีย วกับการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานมากขึนJ เพือจูงใจให้พนักงานอยู่กบั บริษทั ฯ
และการบันทึกโบนัสค้างจ่าย เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าเช่า ค่าตอบแทนของพนักงานในส่วนของ
งานธุรการและผูบ้ ริหาร ค่าทีปรึกษา และค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยในงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 บริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 22.24 ล้านบาท 21.30 ล้านบาท และ 33.21 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 16.43 ร้อยละ 14.05 และร้อยละ 21.58 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลําดับ ทังJ นีJ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเมือเทียบกับรายได้จากการให้บริการในงวดปี 2560 ลดลงจากงวดปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษทั ฯ มีความประหยัดจากขนาด จากการทีบ ริษทั ฯ มีปริมาณการให้บริการเพิม ขึนJ รวมถึงในอดีตบริษทั ฯ มีการใช้
บุคลากรของบริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นบริษทั ใหญ่ และมีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ
จากบริษทั ฯ ภายใต้ค่า ทีป รึกษา ส่ง ผลให้ค่าทีปรึกษาในงวดปี 2559 ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ภายหลังบริษัทฯ มี
แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษทั ฯ และบริษทั ใหญ่ได้มกี ารโอนย้ายพนักงานระหว่า งกัน
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เพือให้มีการแบ่ง แยกพนักงานอย่า งชัดเจน และบริษัท ใหญ่ได้หยุดเรียกเก็บค่าบริหารจัดการดังกล่าวตังJ แต่เดือน
พฤษภาคม 2560 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม เติมในส่วนที 2.3.6 รายการระหว่างกัน) ซึง ปั จจัยดังกล่า วทําให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสดั ส่วนลดลงเมือเทียบกับรายได้จากการให้บริการ อย่างไรก็ด ี สัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในงวดปี 2561 ปรับตัวเพิม ขึนJ เมือเทียบกับงวดปี ก่อนหน้า เนืองจากบริษทั ฯ มีการตังJ โบนัสค้าง
จ่ายในงวดปี 2561 ทังJ นีJ ในอดีต บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของค่าแรงจูงใจ ซึง เป็ นการ
จ่ายเพือ จูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ านให้บริษทั ฯ ในอนาคต และมีการบันทึกค่าใช้จา่ ยในงวดปี ทที าํ การจ่าย โดยบริษทั ฯ
มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบดังกล่าวในช่วงไตรมาส 1 ของงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้
เปลียนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจะทําการจ่ายโบนัสสําหรับผลประกอบการในงวดปี 2561
บริษทั ฯ จึงมีการตังJ โบนัสค้างจ่ายเพิม เติม ดังนันJ ในงวดปี 2561 จึงมีคา่ ใช้จ่ายทังJ ในส่วนของค่าแรงจูงใจและโบนัสค้าง
จ่า ย ในขณะทีงวดปี ก่อนหน้ า บริษัท ฯ มีเพียงค่าใช้จ่า ยในส่วนของค่า แรงจูงใจ ประกอบกับ บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่า ย
เพิม เติมเกีย วกับ การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าทีป รึกษาทาง
การเงิน เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิในงวดปี 2559 ถึงงวดปี 2561 เท่ากับ 24.89 ล้านบาท 26.16 ล้านบาท และ 13.93 ล้าน
บาท ตามลํา ดับ หรือคิดเป็ นอัต รากําไรสุท ธิเท่า กับ ร้อยละ 18.35 ร้อยละ 17.23 และร้อยละ 8.97 ตามลํา ดับ การ
ปรับตัวเพิม ขึนJ ของกําไรสุทธิในงวดปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการเติบ โตของรายได้ และการควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุทธิในงวดปี 2560 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับงวดปี
2559 เนืองจากบริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปี 2560 ในขณะทีง วดปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนทางภาษียกมา
จึงทําให้ไม่มคี า่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปี 2559 ทังJ นีJ กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิในงวดปี 2561 ปรับตัวลดลงเมือ
เทียบกับปี ก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม ขึนJ ของค่าตอบแทนพนักงาน กล่าวคือ บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้
พนักงานมากขึนJ เพือจูงใจให้พนักงานอยู่กบั บริษทั ฯ รวมถึงตังJ โบนัสค้างจ่ายให้แก่พนักงานในงวดปี 2561 ในขณะที
งวดปี ก่อนหน้า บริษทั ฯ มีเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงจูงใจ ประกอบกับบริษทั ฯ มีค่าใช้จา่ ยเพิม เติมเกีย วกับการ
เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เช่น ค่าสอบบัญชี และค่าทีป รึกษาทางการเงิน เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 วันที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 54.61 ล้านบาท 103.43 ล้านบาท และ 102.12 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 91 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลักคือ เงิน
ลงทุนระยะสันJ และลูกหนีJ ค่า บริก ารสุท ธิ และสินทรัพ ย์ไ ม่หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อ ยละ 9 ถึง ร้อยละ
25 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลักคือ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์รวม ณ สิJนปี 2560 เพิม ขึนJ จาก ณ สินJ ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม ขึJนของเงินลงทุน
ระยะสันJ จากการทีบ ริษทั ฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน จึงนํ าเงินสดทีเหลือจากการดําเนินงานไปลงทุนในเงินลงทุน
ระยะสันJ ซึง เป็ นการบริหารเงินสดของบริษทั ฯ ตามนโยบายการลงทุนการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการเพิม ขึนJ ของ
ลูกหนีJคา่ บริการ ซึง เติบโตตามรายได้จากการให้บริการ ณ ช่วงสินJ งวด ทีเ พิม ขึนJ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวม ณ สินJ ปี
2561 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก ณ สินJ ปี 2560 เนืองจากบริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จํานวน 20.00 ล้าน
บาท ในงวดปี 2561
โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ประกอบด้วยหนีJสนิ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 16 ของหนีJสนิ
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และส่วนของผูถ้ อื หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84 ถึงร้อยละ 9 ของหนีJสนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวม
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บริษทั ฯ มีหนีJสนิ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 วันที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
8.54 ล้านบาท 11.93 ล้านบาท และ 16.69 ล้านบาท ตามลําดับ หนีJสนิ ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยหนีJสนิ หมุนเวียนคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 74 ถึง ร้อยละ 83 ของหนีJสนิ รวม ซึง มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่า ยค้างจ่าย และเจ้าหนีJ
กรมสรรพากร เป็ นต้น
หนีJสนิ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ปรับตัวเพิม ขึนJ จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เนืองจากบริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม ขึนJ ตามปริมาณงานทีเ พิม ขึนJ เช่น การเพิม ขึนJ ของเบีJยขยันรายเดือนของพนักงาน เป็ นต้น ส่วน
หนีJสนิ รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ปรับตัวเพิม ขึนJ จาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เนืองจากการตังJ โบนัสค้างจ่าย
ในงวดปี 2561
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 วันที 31 ธันวาคม 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 46.07 ล้านบาท 91.49 ล้านบาท และ 85.42 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง มีสว่ นประกอบหลัก ได้แก่ ทุนจดทะเบียน
ทีอ อกและชําระแล้ว และกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ยังมี
ผลขาดทุนสะสม โดยเป็ นผลมาจากการดําเนินงานในอดีต ซึง บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารจัดการและการควบคุมต้นทุนที
เข้มงวด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน อย่างไรก็ด ี จากผลการดําเนินงานทีด ขี นJึ ส่งผลให้ ณ วันที
31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ สามารถกลับมามีกําไรสะสมได้ อย่า งไรก็ต าม ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ปรับตัวลดลง เนืองจากในงวดปี 2561 บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 20.00 ล้านบาท ในขณะ
ทีบ ริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 13.93 ล้านบาท
ทังJ นีJ ทีป ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังJ ที 1/2562 เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เพิม อีกในอัต ราหุ้นละ 0.025 บาท เป็ นจํา นวนเงินรวมทังJ สิJน 4.00 ล้านบาท
หลังจากทีป ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังJ ที 7/2561 เมือวันที 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มกี ารอนุ มตั ิจ่ายเงินปั น ผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังJ สิJน 20.00 ล้านบาท ทังJ นีJ การจ่ายเงินปั น ผล
จํานวน 4.00 ล้านบาท ดังกล่าว จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ซึง จะจัดขึนJ ในวันที
20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษทั ฯ จะกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนันJ ผูจ้ องซืJอหุน้ สามัญในครังJ นีJ จะไม่ได้รบั เงินปั นผลดัง กล่าว
เนืองจากบริษทั ฯ กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมสี ทิ ธิรบั เงินปั นผลก่อนวันเสนอขายหุน้ สามัญเพิม ทุนต่อประชาชน และ
บริษทั ฯ จะรายงานการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 20.00 ล้านบาท ทีไ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครังJ ที 7/2561 เมือวันที 7 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เพือ รับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์
ชือ
ทีอยู่
โทรศัพท์
E-Mail Address

: นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ
: เลขที 2991/14-15 อาคารวิสุท ธานี ถนนลาดพร้า ว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
: 02-793-3923
: suphanich.l@gsc-service.com

ส่วนที 1 - หน้า 13

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 2.4
ฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
1.
1.1

ข้อมูลทางการเงิ นทีสาํ คัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชีของบริษทั ฯ
งวด
ปี สน'ิ สุดวันที
31 ธันวาคม 2559
ปี สน'ิ สุดวันที
31 ธันวาคม 2560
ปี สน'ิ สุดวันที
31 ธันวาคม 2561

นางสาวบุษบา กุลศิรธิ รรม

ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที
6515

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

5339

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

5339

ชือผู้สอบบัญชี

บริษทั ผู้สอบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอ
บีเอเอส จํากัด
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอ
บีเอเอส จํากัด
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอ
บีเอเอส จํากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สน'ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการไม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ
สรุปรายงานการสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
ข้า พเจ้าเห็น ว่างบการเงิน ของบริษัท ฯ แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สน'ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
อย่างไรก็ด ี บริษทั ฯ ได้พบข้อผิดพลาดเกีย วกับการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายทางตรงซึง ควรจัดประเภทเป็ น
ต้นทุนการให้บริการแทนการจัดประเภทเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนัน' ผูบ้ ริหารจึงได้เผยแพร่งบการเงินใหม่เมือวันที
8 ตุลาคม 2561 ทัง' นี' ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ได้เปลีย นแปลงไปเนืองจากเรืองข้างต้นนี'
สรุปรายงานการสอบบัญชีสาํ หรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
ข้า พเจ้าเห็น ว่างบการเงิน ของบริษัท ฯ แสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สน'ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ทัง' นี' บริษัท ฯ มีการเปลียนแปลงผู้ส อบบัญชีสํา หรับ งบการเงิน งวดปี ส'นิ สุดวัน ที 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชีตามส่วนที 2.2.8 ข้อมูลทั วไปและข้อมูลสําคัญอืน

ส่วนที 2.4.1 - หน้า 1

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
1.2

งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน'
ลูกหนี'กจิ การทีเ กีย วข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี'คา่ บริการ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

1.04
3.01
27.91
9.35
41.32

1.91
5.51
51.11
17.13
75.66

5.36
43.28
2.19
30.75
9.97
91.56

5.19
41.85
2.12
29.73
9.64
88.52

2.60
52.29
0.44
32.51
4.79
92.63

2.54
51.20
0.43
31.83
4.69
90.71

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน-สุทธิ
เงินฝากธนาคารทีมขี อ้ จํากัดในการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10.41
0.99
0.29
1.46
0.14
13.29

19.07
1.81
0.54
2.66
0.26
24.34

9.34
1.22
0.39
0.78
0.14
11.87

9.03
1.18
0.38
0.75
0.14
11.48

7.15
0.73
0.29
0.88
0.44
9.49

7.00
0.71
0.29
0.86
0.43
9.29

รวมสิ นทรัพย์

54.61

100.00

103.43

100.00

102.12

100.00

0.54

0.99

0.34

0.33

0.01

0.01

หนี/ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี/ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี'กจิ การทีเ กีย วข้องกัน
ส่วนของหนี'สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ ทีถ งึ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี'สนิ หมุนเวียนอืน
รวมหนี/ สินหมุนเวียน

0.57

1.04

0.60

0.58

0.47

0.46

2.35
2.92
6.38

4.30
5.35
11.68

3.47
4.76
9.17

3.36
4.60
8.87

8.24
4.99
13.71

8.07
4.89
13.42

หนี/ สินไม่หมุนเวียน
หนี'สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี/ สินไม่หมุนเวียน

1.07
1.10
2.17

1.96
2.01
3.96

0.47
2.29
2.76

0.46
2.21
2.67

2.99
2.99

2.93
2.93

รวมหนี/ สิน

8.54

15.65

11.93

11.54

16.69

16.35

60.00

109.87

80.00

77.35

125.00

122.41

60.00

109.87

80.00

77.35

80.00

78.34

0.10

0.18

0.10

0.10

0.80

0.78

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ อกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

ส่วนที 2.4.1 - หน้า 2

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ น
ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี/ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
(14.03)
(25.70)
11.39
11.02
4.63
4.53
46.07
84.35
91.49
88.46
85.42
83.65
54.61

100.00

103.43

100.00

102.12

100.00

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อนื
รายได้รวม
ต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน/ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกีย วกับรายการทีจ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

งบการเงิ นเฉพาะกิจการสําหรับงวดปี สิ/ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ1
ล้านบาท
ร้อยละ1
ล้านบาท
ร้อยละ1
135.38
99.80
151.53
99.79
153.89
99.10
0.28
0.20
0.32
0.21
1.39
0.90
135.66
100.00
151.85
100.00
155.28
100.00
(88.33)
(65.11)
(97.96)
(64.51)
(103.25)
(66.49)
47.33
34.892
53.89
35.492
52.03
33.512
(22.24)
(16.39)
(21.30)
(14.02)
(33.21)
(21.38)
25.09
18.50
32.60
21.47
18.83
12.12
(0.20)
(0.15)
(0.08)
(0.05)
(0.04)
(0.03)
24.89
18.35
32.52
21.42
18.78
12.10
(6.36)
(4.19)
(4.85)
(3.13)
24.89
18.35
26.16
17.23
13.93
8.97

1.28

0.94

(0.78)

(0.51)

-

-

-

-

0.05

0.03

-

-

1.28

0.94

(0.73)

(0.48)

-

-

26.17

19.29

25.43

16.74

13.93

8.97

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน' พืน' ฐาน (บาท)
0.21
0.21
0.09
จํานวนหุน้ สามัญขัน' พืน' ฐาน (ล้านหุน้ )
120.00
123.84
160.00
หมายเหตุ : 1 ร้อยละคํานวณเทียบกับรายได้รวม
2 การคํานวณร้อยละของกําไรขัน' ต้นไม่ใช่อตั รากําไรขันต้
' น เนืองจากร้อยละดังกล่าวคํานวณเทียบกับรายได้รวม โดยอัตรากําไรขัน' ต้นทีจะ
ใช้ในการวิเคราะห์ จะมีรายละเอียดตามหัวข้อ 1.3 อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงิ นได้เป็ นเงิ น
สดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
หนี'สงสัยจะสูญ
ค่าเสือ มราคา และค่าตัดจําหน่ าย
ดอกเบี'ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน'
กําไรทีย งั ไม่เกิดขึน' จากการเปลีย นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนระยะสัน'
กําไรจากการขายอุปกรณ์
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการ
เปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี/ สินดําเนิ นงาน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึ/น)
ลดลง
ลูกหนี'กจิ การทีเ กีย วข้องกัน
ลูกหนี'คา่ บริการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เงินฝากธนาคารทีมขี อ้ จํากัดในการใช้
การเปลียนแปลงในหนี/ สินดําเนิ นงานเพิ มขึ/น
(ลดลง)
เจ้าหนี'กจิ การทีเ กีย วข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี'สนิ หมุนเวียนอืน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื'อเงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ ซือ' สินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายเพือ ซือ' สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการเพิม ทุน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน' จากบริษทั ใหญ่
จ่ายคืนหนี'สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
24.89

32.52

18.78

3.58
0.11
-

3.68
0.08
(0.16)

0.37
3.50
0.04
(0.49)

-

-

(0.02)

(0.17)
(1.21)

0.42

(0.02)
0.70

27.21

36.53

22.88

(10.72)
(0.31)
-

(2.19)
(2.84)
(0.62)
(0.10)

1.74
(2.13)
5.77
(0.30)
0.10

(0.35)
0.36
1.13
17.32
(3.74)
13.58

(0.20)
1.12
1.23
32.94
(5.03)
27.91

(0.33)
4.76
0.83
33.33
(6.15)
27.18

(1.97)
(1.38)
0.46
(0.38)
(3.27)

(40.12)
(2.20)
(0.63)
(42.95)

(8.50)
(0.82)
0.02
(9.30)

(12.50)
(0.70)
(13.20)

20.00
(0.64)
19.36

(20.00)
(0.64)
(20.64)
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ นสด

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสด (เพิมขึ/น) ลดลง
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงิ นสด ณ วันปลายงวด

1.3

(2.89)

4.32

(2.77)

3.94
1.04

1.04
5.36

5.36
2.60

อัตราส่วนทางการเงินทีสาํ คัญ
หน่ วย

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปี สิ/ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2559
2560
2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
6.48x
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
5.01x
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
1.13x
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี'การค้า1
เท่า
6.00x
ระยะเวลาเก็บหนี'เฉลีย
วัน
60.04
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
n.a.2
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
วัน
n.a.2
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี'
เท่า
43.77x
ระยะเวลาชําระหนี'เฉลีย
วัน
8.22
วงจรเงินสด
วัน
51.81
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน' ต้น3
%
34.76%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
18.33%
อัตรากําไรอืน
%
0.20%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
%
54.74%
อัตรากําไรสุทธิ
%
18.35%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%
75.47%
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
51.07%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
244.98%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
2.78x
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี'สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
0.19x
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย'
เท่า
232.20x
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เท่า
0.91x
อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
-4
หมายเหตุ : 1 ลูกหนี'การค้าทีใ ช้ในการคํานวณ ประกอบด้วย ลูกหนี'การค้า และรายได้คา้ งรับ
2 ไม่สามารถคํานวณได้เนืองจากบริษทั ฯ ไม่มสี นิ ค้าคงเหลือ
3 คํานวณเทียบกับรายได้จากการให้บริการ
4 บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผลในงวดดังกล่าว
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9.98x
8.89x
3.59x
5.16x
69.80
n.a.2
n.a.2
42.13x
8.54
61.26

6.76x
6.41x
2.38x
4.86x
74.05
n.a.2
n.a.2
37.07x
9.71
64.34

35.35%
21.30%
0.21%
86.48%
17.23%
38.03%

32.91%
11.33%
0.90%
155.90%
8.97%
15.75%

33.10%
298.11%
1.92x

13.55%
205.62%
1.51x

0.13x
423.92x
8.03x
-4

0.20x
423.01x
18.56x
143.59%

Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statement of Financial Position
As at 31 December 2018

Notes

2018

2017

Baht

Baht

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

5

2,597,105

5,362,760

Short-term investments

6

52,288,442

43,282,407

443,979

2,187,591

Accounts receivable - related companies, net

21 iii)

Accounts receivable, net

7

32,508,440

30,749,252

Other current assets

8

4,790,237

9,974,784

92,628,203

91,556,794

Total current assets
Non-current assets
Leasehold improvements and equipment, net

9

7,146,220

9,336,558

Intangible assets, net

10

730,130

1,217,525

Restricted cash

5

292,400

392,400

Deferred tax asset

11

876,198

779,712

443,388

143,500

9,488,336

11,869,695

102,116,539

103,426,489

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Director _____________________________

Director ______________________________

Date ______________________________

The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statement of Financial Position (Cont’d)
As at 31 December 2018

Notes

2018

2017

Baht

Baht

Liabilities and equity
Current liabilities
Amount due to related companies

8,312

341,078

Current portion of financial lease liabilities

21 iv)
12

471,123

598,346

Accrued expenses

13

8,237,842

3,472,918

Other current liabilities

14

4,989,938

4,759,503

13,707,215

9,171,845

Total current liabilities
Non-current liabilities
Financial lease liabilities, net

12

-

471,123

Employee benefit obligations

15

2,987,451

2,290,366

2,987,451

2,761,489

16,694,666

11,933,334

125,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

796,436

100,000

4,625,437

11,393,155

85,421,873

91,493,155

102,116,539

103,426,489

Total non-current liabilities
Total liabilities

Equity
Share capital

17

Authorised share capital
250,000,000 ordinary shares of Baht 0.50 each
(2017: 160,000,000 ordinary shares of Baht 0.50 each)
Issued and paid-up share capital
160,000,000 ordinary shares of Baht 0.50 each
Retain earnings
Appropriated - legal reserve
Unappropriated - retain earnings
Total equity
Total liabilities and equity

20

The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2018

2018
Baht

2017
Baht

Service income
Other income

153,888,891
1,391,829

151,528,584
319,527

Total revenue

155,280,720

151,848,111

Cost of services
Administrative expenses

103,248,991
33,205,240

97,956,512
21,296,159

Total expenses

136,454,231

119,252,671

Profit before finance cost and income tax
Finance cost

18,826,489
44,506

32,595,440
76,891

Profit before income tax
Income tax

18,781,983
4,853,265

32,518,549
6,362,371

13,928,718

26,156,178

-

(779,512)

-

49,474

-

(730,038)

13,928,718

25,426,140

0.09

0.21

Notes
Revenue

Expenses

16

Net profit
Other comprehensive (expense) income
Items that will not be reclassified to
profit or loss
Remeasurements of post-employment
benefit obligations
Income tax relating to item that will be
reclassified subsequently to profit or loss
Total comprehensive expense
for the year, net of tax
Total comprehensive income

Earnings per share (Baht per share)
Basic earnings per share

18

The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statement of Changes in Equity
For the year ended 31 December 2018

Retain earnings
Issued and
paid-up

Appropriated

Unappropriated

share capital

- legal reserve

- retain earnings

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

Opening balance as at 1 January 2017
Issuance of ordinary shares

60,000,000

100,000

(14,032,985)

46,067,015

20,000,000

-

-

20,000,000

Total comprehensive income for the year

-

-

25,426,140

25,426,140

80,000,000

100,000

11,393,155

91,493,155

Notes

Closing balance 31 December 2017

Retain earnings
Issued and
paid-up

Appropriated

Unappropriated

share capital

- legal reserve

- retain earnings

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

Opening balance as at 1 January 2018
Dividend paid

80,000,000

100,000

11,393,155

91,493,155

19

-

-

(20,000,000)

(20,000,000)

Appropriation to legal reserve

20

-

696,436

(696,436)

-

-

-

13,928,718

13,928,718

80,000,000

796,436

4,625,437

85,421,873

Total comprehensive income for the year
Closing balance 31 December 2018
The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statements of Cash Flows
For the year ended 31 December 2018

Notes
Cash flows from operating activities
Profit before income tax

2018

2017

Baht

Baht

18,781,983

32,518,549

Adjustments for:
Bad debt

371,659

-

9, 10

3,504,490

3,677,384

Interest expense from finance leases

12

Gain on disposal of short-term investment

6

44,506
(487,900)

76,891
(111,405)

6

(18,135)

(43,636)

Depreciation and amortisation

Unrealises gain from change in fair value
of short-term investment
Gain on disposal of equipment

(17,893)

-

Employee benefits

697,085

415,266

22,875,795

36,533,049

1,743,612

(2,187,591)

(2,130,847)

(2,835,229)

5,774,956

(622,146)

100,000

(100,000)

(299,888)

-

Amounts due to related companies

(332,766)

(198,802)

Accrued expenses

4,764,924

1,122,902

829,323

1,231,585

33,325,109
(6,145,048)

32,943,768
(5,032,419)

27,180,061

27,911,349

6

(8,500,000)

(40,118,570)

9

(821,557)

(2,204,565)

18,693

-

-

(627,531)

(9,302,864)

(42,950,666)

15

Profit from operating activities before
changes in operating assets and liabilities
(Increase) decrease in operating assets
Accounts receivable - related companies
Trade accounts receivable
Other current assets
Restricted cash
Other non-current assets
(Decrease) increase in operating liabilities

Other current liabilities
Cash provided by operation before interest and income tax paid
Income tax paid
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of short-term investment
Purchase of assets
Disposal of assets
Purchase of intangible assets
Net cash used in investing activities

The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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Global Service Center Public Company Limited
(Formerly named Global Service Center Company Limited)
Statements of Cash Flows (Cont’d)
For the year ended 31 December 2018

Notes
Cash flows from financing activities
Cash received from issuance of ordinary shares
Dividend paid

19

Payment on finance lease liabilities

12

Payment on interest expense of finance lease

12

Net cash (used in) provided by financing activities
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year

2018

2017

Baht

Baht

(20,000,000)

20,000,000
-

(598,346)
(44,506)

(565,961)
(76,891)

(20,642,852)

19,357,148

(2,765,655)
5,362,760

4,317,831
1,044,929

2,597,105

5,362,760

Non-cash transactions
Significant non-cash activities for the year ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:
Acquisition of asset which has not been paid

9

6,000

-

The notes on pages 9 to 38 are an integral part of these financial statements.
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บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด ”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บำท

บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

2,597,105

5,362,760

เงินลงทุนระยะสั้น

6

52,288,442

43,282,407

443,979

2,187,591

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

21 ค)

ลูกหนี้ค่าบริ การ - สุทธิ

7

32,508,440

30,749,252

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

4,790,237

9,974,784

92,628,203

91,556,794

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุ งสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

9

7,146,220

9,336,558

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

10

730,130

1,217,525

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้

5

292,400

392,400

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11

876,198

779,712

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

443,388

143,500

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9,488,336

11,869,695

102,116,539

103,426,489

รวมสินทรัพย์

กรรมการ ________________________________ กรรมการ _________________________________
วันที่ ___________________________________
หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด ”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

8,312

341,078

471,123
8,237,842
4,989,938

598,346
3,472,918
4,759,503

13,707,215

9,171,845

2,987,451

471,123
2,290,366

2,987,451

2,761,489

16,694,666

11,933,334

125,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

796,436
4,625,437

100,000
11,393,155

85,421,873

91,493,155

102,116,539

103,426,489

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

21 ง)
12
13
14

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

12
15

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(พ.ศ. 2560 : หุน้ สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 160,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร - กาไรสะสม
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

17

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด ”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น

153,888,891
1,391,829

151,528,584
319,527

รวมรำยได้

155,280,720

151,848,111

ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

103,248,991
33,205,240

97,956,512
21,296,159

รวมค่ ำใช้ จ่ำย

136,454,231

119,252,671

กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

18,826,489
44,506

32,595,440
76,891

กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้

18,781,983
4,853,265

32,518,549
6,362,371

13,928,718

26,156,178

-

(779,512)

-

49,474
(730,038)

13,928,718

25,426,140

0.09

0.21

หมำยเหตุ
รำยได้

ค่ ำใช้ จ่ำย

16

กำไรสุ ทธิ
(ขำดทุน)กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยัง
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่จดั ประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สุทธิจากภาษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวม
กำไรต่ อหุ้น (บำทต่ อหุ้น)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษัท โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชำระแล้ ว
บำท

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสำรอง
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ตำมกฎหมำย
- กำไรสะสม
บำท
บำท

รวม
บำท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
ออกหุน้ เพิ่มทุน
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

60,000,000
20,000,000
-

100,000
-

(14,032,985)
25,426,140

46,067,015
20,000,000
25,426,140

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

80,000,000

100,000

11,393,155

91,493,155

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสำรอง
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ตำมกฎหมำย
- กำไรสะสม
บำท
บำท

รวม
บำท

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชำระแล้ ว
บำท
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561
จ่ายเงินปั นผล
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

19
20

80,000,000
-

100,000
696,436
-

11,393,155
(20,000,000)
(696,436)
13,928,718

91,493,155
(20,000,000)
13,928,718

80,000,000

796,436

4,625,437

85,421,873

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด ”)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

18,781,983

32,518,549

371,659
3,504,490
44,506
(487,900)

3,677,384
76,891
(111,405)

(18,135)
(17,893)
697,085

(43,636)
415,266

22,875,795

36,533,049

1,743,612
(2,130,847)
5,774,956
100,000
(299,888)

(2,187,591)
(2,835,229)
(622,146)
(100,000)
-

(332,766)
4,764,924
829,323

(198,802)
1,122,902
1,231,585

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
ก่อนเงินจ่ายจากดอกเบี้ยและภาษี
จ่ายภาษีเงินได้

33,325,109
(6,145,048)

32,943,768
(5,032,419)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

27,180,061

27,911,349

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง :
หนี้สูญ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
กาไรจากการขายอุปกรณ์
ผลประโยชน์พนักงาน

9, 10
12
6
6
15

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ค่าบริ การ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน(ลดลง)เพิม่ ขึ้น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(“เดิมชื่ อ บริษทั โกลบอล เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จำกัด ”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

6
9

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปันผล
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน

19
12
12

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

พ.ศ. 2561
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

(8,500,000)
(821,557)
18,693
-

(40,118,570)
(2,204,565)
(627,531)

(9,302,864)

(42,950,666)

(20,000,000)
(598,346)
(44,506)

20,000,000
(565,961)
(76,891)

(20,642,852)

19,357,148

(2,765,655)
5,362,760

4,317,831
1,044,929

2,597,105

5,362,760

รำยกำรที่ไม่ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
ซื้ อสินทรัพย์ที่ยงั มิได้ชาระเป็ นเงินสด

9

6,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 10 ถึง 56 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

