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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1   งบการเงิน

(1) รายงานการสอบบัญชี
•  รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป 2541 ถึง ป 2543 ซึง่ตรวจสอบโดย นางสุมาลี
จุนเสนี ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 2459  จากสํ านักงานสอบบัญชี เอส.เอ็ม.แอล ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรและไดทํ าขึ้นตามหลัก
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

•  รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป 2544 ซึ่งตรวจสอบ โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3277  จากบริษทั เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํ ากัด
ไดใหความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลัก
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

(2) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย          (หนวย : ลานบาท)
งบตรวจสอบ จัดทํ าขึ้นเพื่อ

เปรียบเทียบ
งบตรวจสอบ

รายการ
2542 2543 2543(1) 2544(2)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ � สุทธิ
สินทรัพยอ่ืน
สินทรัพยรวม

26.89
125.10

88.50
12.83

272.67
303.23
829.24

19.32
191.54
312.20

29.30
304.12
302.27
1,158.76

15.78
187.47
312.20

33.37
288.93
16.78

854.54

112.51
311.70
425.77

28.13
329.48
(0.71)

1,206.88
เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมธนาคาร
เจาหน้ีการคา
สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหน่ึงป
หน้ีสินหมุนเวียนรวม
เงนิกูยืมกรรมการ
เงนิกูยืมระยะยาว
หน้ีสินรวม

0.03
-

212.48
-

576.67
94.23
90.00

761.26

3.60
174.60
283.69

3.69
922.36

62.68
90.00

1,078.80

3.60
174.60
283.69

3.19
618.32

62.68
90.00

774.58

-
135.00
515.35
18.81

862.36
-

40.00
902.93

ทุนจดทะเบียน
ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว
กํ าไรสะสม
สวนของผูถือหุน

60.00
60.00
7.97

67.97

60.00
60.00
19.95
79.95

60.00
60.00
19.95
79.95

200.00
200.00
103.95
303.95

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอ่ืน
รายไดรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบ้ียจาย
กํ าไรสุทธิ

1,060.63
15.39

1,076.02
900.47
167.74

0.40
4.90

1,680.54
29.75

1,710.29
1,405,62

265.98
20.13
11.98

1,665.23
44.58

1,709.81
1,405,62

265.50
20.13
11.98

4,862.97
121.14

4,984.11
4,402.33

410.56
20.83

84.00(3)
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(3) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญท่ีสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัท
งบตรวจสอบ จัดทํ าขึ้นเพื่อ

เปรียบเทียบ
งบตรวจสอบ

อัตราสวน
2542 2543 2543(1) 2544(2)

อัตราสวนแสดงสภาพคลอง(Liquidity Ratio)
   อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)
   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา)
   ระยะเวลาชํ าระหน้ี (วัน)
   Cash Cycle (วัน)

0.44
0.26
12.63

29
15.39

24
8.32

44
9

0.60
0.23
8.49

43
7.02

52
5.67

64
31

0.89
0.33
8.52

43
7.02

52
5.67

64
31

1.02
0.49
15.59

23
11.93

31
11.02

33
21

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร(Profitability Ratio)
   อัตรากํ าไรขั้นตน (%)
   อัตราก ําไรจากการดํ าเนินงาน (%)
   อัตราก ําไรสุทธิ (%)
   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

16.55
0.74
0.46
7.21

18.13
2.30
0.70
14.99

18.27
2.32
0.70
14.99

11.96
3.52
1.69

27.64
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
   อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

0.59
1.80
0.01

1.03
3.94
0.01

1.40
4.15
0.01

6.96
25.49
0.07

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
   อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบ้ีย (เทา)
   อัตราการจายเงินปนผล (%)

11.20
19.86
0.00

13.49
1.92
0.00

9.69
1.92
0.00

2.97
8.22
0.00

ขอมูลตอหุน(4)

   มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
   ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท)
   เงินปนผลตอหุน (บาท)

5.66
0.41
0.00

6.66
1.00
0.00

6.66
1.00
0.00

7.60
3.75
0.00

อัตราการเติบโต
  สินทรัพยรวม (%)
  หน้ีสินรวม (%)
  รายไดจากการขายและบริการ (%)
   ตนทุนขาย (%)
   คาใชจายในการขายและบริหาร (%)
   กํ าไรสุทธิ (%)

1,235
1,399
123.81
103.93
358.76
328.44

39.74
41.71
58.45
56.10
58.57
144.38

3.05
1.75

57.00
35.94
58.28
144.38

41.23
16.57
192.03
213.19

54.64
601.07

หมายเหตุ    (1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ซ่ึงจัดทํ าโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไดมีการจัด
ประเภทรายการใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน สํ าหรับป 2544

(2) แสดงโดยใชตัวเลขจากงบการเงินรวม เน่ืองจาก ณ. วันท่ี 19 ธันวาคม 2544 บริษัทไดเขาซ้ือกิจการในบริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอร
ปอเรช่ัน จํ ากัด ในสัดสวนรอยละ 100.00

(3) ก ําไรสุทธิหลังหักกํ าไรสุทธิของบริษัทยอยกอนการเขาซ้ือกิจการ
(4) คํ านวณโดยใชจํ านวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนักและปรับมูลคาท่ีตราไวเปนหุนละ 5 บาท เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
นับตัง้แตองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการส่ือสารแหงประเทศไทยเร่ิมนํ าโทรศัพทเคล่ือนท่ี

เขามาใหบริการในประเทศไทยในป 2529 ซึ่งถือเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสํ าคัญของระบบการติดตอส่ือสารใน
ประเทศไทย ดวยคุณลักษณะพิเศษของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีสามารถพกพาติดตัวไปในท่ีตางๆ จึงทํ าใหโทรศัพท
เคล่ือนท่ีเร่ิมเปนท่ีนิยมมากขึ้น แตเน่ืองจากการติดตั้งหรือขยายเครือขายตองใชเงินลงทุนท่ีสูงประกอบกับการ
ขยายเครือขายการใหบริการเพ่ือใหครอบคลุมไดในทุกพ้ืนท่ีตองใชเวลาพอสมควร เพ่ือขจัดปญหาดังกลาวทาง
ภาครัฐจงึไดมกีารใหสัมปทานแกภาคเอกชนในการดํ าเนินการเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซึ่งภายหลังจาก
การเขามาด ําเนินงานของภาคเอกชนทํ าใหการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีเร่ิมแพรหลายมากขึ้น  แต
อยางไรกต็าม เน่ืองจากคาบริการที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคาบริการของโทรศัพทแบบธรรมดา ประกอบกับราคา
เคร่ืองโทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีมีราคาคอนขางสูง รวมท้ังการขยายเครือขายท่ียังไมสามารถครอบคลุมไดอยางท่ัวถึง
ในระยะแรกๆ จึงทํ าใหการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชวงแรก ไดรับความนิยมเฉพาะนักธุรกิจหรือผูท่ีมี
ความจ ําเปนเทาน้ัน ตอมาในป 2537 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเร่ิมนํ าระบบ  Digital เขามาใหบริการ ทํ า
ใหระบบการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทคล่ือนท่ีไดรับความสะดวกมากข้ึน ประกอบกับการเขามารวมทุนของ
บริษทัโทรคมนาคมส่ือสารจากตางประเทศ ทํ าใหภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเริ่มมีมากขึ้น การลดคาบริการ
รายเดอืน ตลอดจนการยกเวนคาจดทะเบียนเลขหมาย คาประกันหมายเลข และท่ีสํ าคัญการลดลงของราคา
เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี ลวนมีสวนสํ าคัญท่ีทํ าใหอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนของประเทศไทยติบโตแบบกาว
กระโดด โดยเฉพาะในชวง 1-2 ปท่ีผานมา ท่ีจํ านวนผูใชบริการเพ่ิมขึ้น จาก 2.31 ลานคน ในป 2542 เปน 8.00
ลานคน ในป 2544

ในสวนของอุตสาหกรรมการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบันน้ัน นับตั้งแตมีการลดราคา
เคร่ืองลงจากเดมิท่ีเคยมีราคาสูงถึงแสนกวาบาทมาเปนพันกวาบาท ประกอบกับทางผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีเอง
กเ็ร่ิมหันมาผลิตสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้นในระดับราคาตางๆ เพ่ือใหสามารถเขาถึงทุกกลุมลูกคาได
อยางท่ัวถงึ สงผลใหการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าใหโทรศัพท
เคล่ือนท่ีเร่ิมเขามามีบทบาทสํ าคัญตอการดํ าเนินชีวิตของผูคนในประเทศมากข้ึน ธุรกิจการจํ าหนายโทรศัพท
เคล่ือนท่ีจงึเกดิขึน้และขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในแหลงชุมชนหรือตามหางสรรพสินคา บริษัทเองใน
ฐานะท่ีเปนผูนํ าเขาและเปนผูจัดจํ าหนาย จึงเล็งเห็นความสํ าคัญในการเขาถึงกลุมผูใชบริการโดยตรง นอกเหนือ
จากการจ ําหนายใหกับตัวแทนจํ าหนายท่ีเปนลูกคาของบริษัทอยูแลว ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 บริษัทจึงไดมี
การเขาซื้อกิจการในบริษัทยอย คือ บริษัท เทเลแม็กซ  เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการ
จ ําหนายขายตรงใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับ ไดแก การเพ่ิมชองทางการจํ าหนายใน
สวนของการขายตรงใหกับบริษัท เปนเคร่ืองมือในการสรางความสมดุลระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายราย
อ่ืนๆ, ขจัดปญหาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เปนตน

จากยอดจ ํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้น ทํ าใหมีผูสนใจเขามาเปดกิจการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
มากขึน้ การน ําเขาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยตรงจากตางประเทศของผูจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีบางรายจึง
เกดิขึน้ ซึง่หากพิจารณาแลวจะเห็นวา ตลาดในสวนการนํ าเขาโดยตรงมีสัดสวนท่ีนอยมากเมื่อเทียบกับตลาด
โดยรวมท้ังหมด เน่ืองจาก โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีการนํ าเขามาในลักษณะน้ีจะเปนโทรศัพทท่ีมีราคาถูกหรือในรุนท่ี
ไดรับความนิยมเทาน้ัน และไมมีการบริการหลังการขายสนับสนุน
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สํ าหรับแนวโนมของอุตสาหกรรมการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ัน คาดวายังคงขายตัวอยางตอเน่ือง
เน่ืองจากสัดสวนผูใชบริการตอจํ านวนประชากรของประเทศไทยยังไมสูงมากนัก รวมท้ังโทรศัพทเคล่ือนท่ีรุน
ใหมๆ ท่ีออกสูตลาด จะมีรูปแบบและการใชงานที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น ทํ า
ใหตลาดในสวนของเคร่ืองใหมเบอรเดิมเปนตลาดท่ีมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก ฉะน้ันเมื่อรวมจํ านวนผูใชบริการ
รายใหมๆ เขากบัผูใชบริการรายเดิมท่ีมีความตองการในการเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหมแลว ทํ าใหมูลคา
ตลาดรวมของธุรกจิการจํ าหนายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก ซึ่งบริษัทเองไดเล็งเห็น
โอกาสในสวนน้ี จงึไดเตรียมความพรอม นอกเหนือจากการรักษาสวนแบงทางการตลาดและการเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑท้ังแงของระดับราคาตางๆหรือการสรรหาผูผลิตรายใหมๆแลว บริการหลังการขายท่ี
จะมารองรับจ ํานวนเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นถือเปนธุรกิจหน่ึงท่ีบริษัทใหความสํ าคัญเชนกัน

ในสวนของการทํ าการตลาดของบริษัทน้ัน นอกเหนือจากเนนการขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเปนแบรนด
หลัก อยางMotorola  แลว ตลาดในระดับลางท่ีมีราคาเคร่ืองไมแพงมากนักก็เปนอีกตลาดหนึ่งท่ีบริษัทใหความ
สนใจ เน่ืองจากตลาดในสวนน้ี ปจจุบันมีสวนแบงประมาณ 60-65% สํ าหรับระดับราคาในปน้ี ทางบริษัทคาดวา
ผูประกอบการจะมีกํ าไรมากข้ึน เน่ืองจากราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปน้ีจะไมลดลงอีกแลว โดยสาเหตุท่ี
ราคาของเคร่ืองโทรศพัทเคล่ือนท่ีในปท่ีแลวมีราคาตํ่ ามาก เน่ืองจากมีการผลิตสินคาเกินจํ านวนผูใชบริการ จึงมี
ความจ ําเปนตองลดราคาลงเพ่ือเรงระบายสินคาดังกลาว สํ าหรับในปน้ีเคร่ืองรุนใหมท่ีเขามาน้ันจะมีรูปแบบ
ระบบใหมๆ อยูในตัวเคร่ืองมากมาย ราคาท่ีออกมาจึงเปนราคาท่ีสมเหตุสมผลพอสมควร

การวเิคราะหผลการดํ าเนินงาน

รายได
ตารางแสดงรายไดและคาใชจายของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2544 ซึ่งจัดทํ าขึ้นเพ่ือการเปรียบ

เทียบสํ าหรับกรณีการเขาซื้อกิจการใน บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่นจํ ากัด ในสัดสวนรอยละ 100
กรณีท่ี 1 ถือเสมือนเขาซื้อกิจการนับตั้งแตตนป คือ วันท่ี 1 มกราคม 2544 และ
กรณีท่ี 2 เขาซื้อกิจการในวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 (ซึ่งเกิดขึ้นจริง)

 (หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมสํ าหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544

ถือเสมือนเขาซื้อกิจการนับตั้งแตตนป 1 เขาซื้อกิจการในวันท่ี 19 ธ.ค. 25442

รายไดจากการขาย 4,862,969.31 3,992,304.62
รายไดอ่ืน 121,143.03 86,711.92
รวมรายได 4,984,112.34 4,079,016.54
ตนทุนขาย 4,402,334.48 3,587,111.14
คาใชจายในการขายและบริหาร 410,558.62 348,809.73
ดอกเบี้ยจาย 20,826.19 20,717.82
รวมคาใชจาย 4,833,719.29 3,956,638.69
หมายเหตุ 1 ตามงบการเงินตรวจสอบซึ่งจัดทํ าโดยผูสอบบัญชีของบริษัท ไดมีการแสดงรายไดและคาใชจาย โดยถือเสมือนบริษัทไดเขาซื้อกิจการในบริษัทยอย ตั้ง

แตวันที่ 1 มกราคม 2544 และปรับปรุงกํ าไรสุทธิดวยยอด(กํ าไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทยอยกอนการซื้อหุนจํ านวน (19.43) ลานบาท
               2. จัดทํ าข้ึนเพ่ือแสดงรายไดและคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงนับตั้งแตวันที่เขาซื้อกิจการในบริษัทยอย คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2544
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           การวิเคราะหรายได
สํ าหรับกรณีการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยนับตั้งแตตนป 2544

รายไดของบริษทัในชวงระยะเวลาท่ีผานมามีรายไดเพ่ิมขึ้นตลอด ซึ่งเปนการขยายตัว
ตามภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรง  ไดแก การลดลงของอัตราคาบริการ
และราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี การกิจกรรมสงเสริมการตลาด ท่ีผูประกอบการใชเปนกลยุทธในการเพ่ิม
ยอดผูใชบริการ สงผลใหจํ านวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในป 2543-2544 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอน
หนากวา 35.80 และ 69.90 ตามลํ าดับ โดยเฉพาะในป 2544 เปนปท่ีอุตสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
ประเทศไทยมีการแขงขันท่ีรุนแรง ซึ่งผูประกอบการแตละรายไดมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดออกมาอยาง
ตอเน่ืองตลอดท้ังป ไมวาจะเปนการลดอัตราคาบริการ โดยเฉพาะการเสนออัตราคาบริการในรูปแบบตางๆ
เพ่ือสรางทางเลือกใหกับผูใชบริการ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และท่ีสํ าคัญการลดราคาลงของเคร่ือง
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ซึง่มสีวนสํ าคัญในการเพ่ิมจํ านวนผูใชบริการ จากปจจัยดังกลาว สงผลใหป 2543 บริษัทมี
รายไดรวมเพ่ิมขึ้นเทากับ 1,709.81 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาจํ านวน 633.79 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 58.90  สํ าหรับในป 2544 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 4,984.11 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นจากปกอน
หนากวา 3,274.30 ลานบาท หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 191.50

อน่ึง เน่ืองจากลักษณะการดํ าเนินงานของบริษัทยอยท่ีมีการขายผานหางสรพพสินคาใน
ลักษณะของการฝากขาย (Consignment)น้ัน บริษัทมีนโยบายรับรูรายไดเมื่อสงมอบสินคาใหเรียบรอยแลว
แตเน่ืองจากการลักษณะการฝากขายดังกลาว บริษัทจะไดรับชํ าระคาสินคาเมื่อมีการขายเกิดขึ้น เพ่ือ
ประโยชนในการวิเคราะหรายไดของบริษัท รายไดท่ีเกิดขึ้นจากการฝากขายจํ านวนประมาณ 88.0 ลานบาท
ในป 2544 ของบริษทัยอย จะถูกหักออกจากรายไดจากการขายของบริษัทยอยท่ีมีจํ านวนเทากับ 905.18
ลานบาท แตอยางไรก็ตามการปรับลดรายไดจํ านวนดังกลาวสงผลกระทบตอรายไดรวมของบริษัทและ
บริษทัยอยเพียงรอยละ 1.81 เทาน้ัน รวมท้ังในชวงท่ีผานมาสินคาท่ีบริษัทฝากขายมีการหมุนเวียนท่ีเร็วและ
ไมปรากฏวามีการคืนสินคาแตอยางไร

สํ าหรับรายไดอ่ืน ในป 2543 น้ันมีจํ านวนเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาประมาณ 30.24 ลาน
บาท ซึง่การเพ่ิมขึ้นดังกลาวมาจากรายไดจากคาสงเสริมการขาย ซึง่บริษัทไดรับจากผูผลิต (Brand
Supplier) เพ่ิมขึ้น  ในสวนของป 2544 บริษัทมีรายไดอ่ืนจํ านวน 121.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 76.56 ลานบาท
โดยสาเหตขุองการเพ่ิมขึ้น นอกเหนือมาจากการท่ีบริษัทยังไดรับคาสงเสริมการขายและรายไดชดเชยคา
ซอมจากผูผลิตเพ่ิมขึน้แลว ยังเกิดจากการที่บริษัทเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยในราคาท่ีตํ่ ากวามูลคาทาง
บัญช ี ทํ าใหเกดิรายการกํ าไรจากการตัดจายสวนตํ่ ากวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยจํ านวน 26.93
ลานบาท

สํ าหรับกรณีการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2544
สํ าหรับในกรณีน้ี บริษัทจะรับรูรายไดในบริษัทยอยในชวงระยะเวลาเพียง 13 วัน (ตั้งแต

วนัท่ี 19 ธ.ค. 2544 ถึง 31 ธ.ค. 2544) สงผลใหรายไดรวมของบริษัทในป 2544 มีจํ านวนเทากับ 4,079.02
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,369.20 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 138.56 และมีรายไดอ่ืนเทากับ 86.71 ลานบาท
เพ่ิมขึน้ 42.13 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 94.51 โดยในสวนขอรายไดอ่ืนๆสํ าหรับกรณีน้ีบริษัทจะ
รับรูรายการก ําไรจากการตัดจายสวนตํ่ ากวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยในจํ านวนเพียง 0.24 ลาน
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บาท เทียบกบักรณีแรกท่ีรับรูในจํ านวนเทากับ 26.93 ลานบาท จากความแตกตางของระยะเวลาการเขาซื้อ
กจิการ จงึทํ าใหรายไดรวมของบริษัทในกรณีน้ีเทากับ 4,079.02 ลานบาท

คาใชจาย
สํ าหรับกรณีการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยนับตั้งแตตนป 2544

คาใชจายในการดํ าเนินงานของบริษัท ไดแก ตนทุนขายและคาใชจายในการดํ าเนินงาน
โดยตนทุนขายของบริษัท ไดแก ตนทุนในการนํ าเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณจากตางประเทศ ซึ่งตนทุน
ขายในป 2543 มีจํ านวนเทากับ 1,405.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.41 ของรายไดจากยอดจํ าหนาย
โทรศพัทเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริม ซึ่งใกลเคียงกับปกอนหนาท่ีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 84.90 สํ าหรับในป
2544 น้ันตนทุนขายรวมเทากับ 4,402.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.53  ของยอดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือน
ท่ีและอุปกรณเสริม ซึ่งสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นอัตราสวนตนทุนขายน้ันมาจาก การลดลงของราคาจํ าหนาย
เคร่ืองโทรศพัทเคล่ือนท่ีในป 2544 ทํ าใหตนทุนขายเทียบกับรายไดมีสัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้น จากปจจัยดังกลาวสง
ผลใหอัตรากํ าไรขั้นตนของบริษัทลดลงจากรอยละ 18.27 ในป 2543 เปนรอยละ 11.96 ในป 2544

สํ าหรับคาใชจายในการบริหารน้ัน ในป 2543 มีจํ านวนเทากับ 265.98 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 15.94 ของยอดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริม ซึ่งสัดสวนดังกลาวใกลเคียงกับป
กอนหนา สํ าหรับในป 2544 คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 410.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้นคิดเปนสัด
สวนรอยละ 54.64 จากปกอนหนา ซึ่งการเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนไปตามยอดขายที่เพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตาม
เมือ่เปรียบเทียบอัตราสวนการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการบริหารเทียบกับอัตราสวนการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย
แลว พบวาคาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 54.64 จากปกอนหนา แตในขณะท่ีรายไดจากการ
ขายเพ่ิมขึน้กวารอยละ 192.03 จากปกอนหนา จากความแตกตางดังกลาวทํ าใหในป 2544 คาใชจายในการ
บริหารคดิเปนรอยละ 8.44 ของรายไดจากการขาย ลดลงจากรอยละ 15.94 ในปกอนหนา สงผลใหอัตรา
ก ําไรจากการดํ าเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 2.32 เปน 3.52

สํ าหรับกรณีการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2544
ตนทุนขายของบริษัทเทากับ 3,587.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.85 ของรายไดจากการ

ขาย ตํ ่ากวาตนทุนขายในกรณีเขาซื้อกิจการตั้งแตตนป เน่ืองจาก ในชวงปลายปโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ า
เขามาจ ําหนายน้ันมุงเนนในตลาดระดับลางท่ีมีราคาขายไมสูงมากนัก สงผลใหอัตราสวนตนทุนขายในกรณี
น้ีตํ ่ากวากรณีแรก

สํ าหรับคาใชจายในการบริหารมีจํ านวนเทากับ 348.81 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ
8.74 ของรายไดจากการขาย ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีไมแตกตางจากในกรณีแรกมากนัก เน่ืองจากโครงสรางคา
ใชจายในสวนน้ีของบริษัทไมไดมีการเปล่ียนแปลงมากนักในระหวางป 2544

อัตรากํ าไรขั้นตนและกํ าไรสุทธิ
อัตรากํ าไรสุทธิขั้นตนในป 2543 เทากับรอยละ 18.27 เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนา เน่ือง

จากในป 2543 โทรศัพทเคล่ือนท่ีรุนใหมท่ีเขาสูตลาดในชวงน้ันมุงไปท่ีระดับบนท่ีใหความสํ าคัญกับรูปแบบ
และการใชงานที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีราคาสูงเขามาทํ าการตลาด สํ าหรับในป 2544



บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)      แบบแสดงรายการขอมูล

สวนท่ี 2 หนา 39

อัตรากํ าไรข้ันตนคิดเปนเปนรอยละ 11.96 ของรายไดจากการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี เน่ืองจากเคร่ือง
โทรศพัทเคล่ือนท่ีราคาถูกเร่ิมถูกนํ าเขามาจํ าหนายในประเทศ สงผลใหกํ าไรขั้นตนของบริษัทลดลงจากป
กอนหนา  อยางไรก็ตามเมื่อปรับลดรายไดของบริษัทยอยดวยยอดรายไดท่ีเกิดจากการฝากขายจํ านวน
88.0 ลานบาทแลว ทํ าใหอัตรากํ าไรข้ันตนของบริษัทยอยลดลงประมาณ 5.86 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 9

สํ าหรับก ําไรสุทธิของบริษัทน้ันในชวงท่ีผานมาเพ่ิมขึ้นตลอด เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของยอด
การจ ําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี อันเปนผลมาจากการลดลงของอัตราคาบริการและราคาเคร่ืองโทรศัพท
เคล่ือนท่ี โดยในป 2543 ก ําไรสุทธิของบริษัทเทากับ 11.98 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน เปนจํ านวน 7.08
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 144.38 โดยคดิเปนอัตรากํ าไรสุทธิรอยละ 0.72 สํ าหรับในป 2544 น้ัน
อุตสาหกรรมโทรศพัทเคล่ือนท่ียังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ทํ าใหจํ านวนผูใชบริการในระบบเพ่ิมขึ้น
จากป 2543 กวา 4 ลานเลขหมาย โดยสวนหน่ึงมาจากการแขงขันท่ีรุนแรงของระหวางผูใหบริการเพ่ือรักษา
สวนแบงทางการตลาดกอนท่ีผูประกอบการรายใหมจะเขามาเปดใหบริการ ทํ าใหจํ านวนผูใชบริการโทรศัพท
เคล่ือนท่ีท้ังหมดของประเทศไทย ณ ส้ินป 2544 มีจํ านวนกวา 8 ลานเลขหมาย สงผลใหบริษัทสามารถ
จ ําหนายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดมากขึ้น นํ าไปสูกํ าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น โดยกํ าไรสุทธิของบริษัทในป 2544 มี
จ ํานวนเทากับ 84.00 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 601.07 คิดเปนอัตรากํ าไรสุทธิรอยละ 1.69 อยางไรก็ตาม
เมือ่มกีารปรับลดรายไดของบริษัทยอยในสวนของการฝากขายจํ านวน 88.0 ลานบาทแลวก็ตาม กํ าไรรวม
ของบริษทัและบริษัทยอยไมไดรับผลกระทบมากนัก เน่ืองจาก บริษัทไดมีการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยใน
ชวงส้ินป 2544 และรับรูกํ าไรของบริษัทยอยในจํ านวนเพียง 13 วันในจํ านวนเทากับ 239,595 บาท

ฐานะทางการเงินในป 2543 และป 2544
สินทรัพย

ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และ สินทรัพยถาวร ถือเปนสินทรัพยหลักของบริษัทในการประกอบ
ธรุกจิ โดยมลูคาของลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของยอดจํ าหนาย
โทรศพัทเคล่ือนท่ีของบริษัท สํ าหรับในสวนของสินทรัพยถาวรน้ันในระหวางป 2544 บริษัทไดมีการเขาซื้อกิจ
การในบริษัทยอยและลงทุนในระบบพัฒนาโปรแกรมเพ่ืออํ านวยความสะดวกในเร่ืองของการบริหารสิน
ทรัพย เชนการจัดการสินคาคงคลัง เปนตน จากยอดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นและการขยายการลง
ทุนอยางตอเน่ืองในชวงป 2543 ถึง ป 2544 ทํ าใหสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ิมขึ้นจาก
829.24 ลานบาทในป 2542 เปน 854.54 ลานบาท ในป 2543 และ 1,206.88 ลานบาท ในป 2544 คิดเปน
อัตราการเพ่ิมขึ้น รอยละ 3.05 และ 41.23 ตามลํ าดับ สํ าหรับในสวนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยใน
ป 2543 เทากับรอยละ 1.40และในป 2544 เทากับรอยละ 6.96 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของอัตราผลตอบแทนดัง
กลาวมาจากรายไดรวมและกํ าไรสุทธิของบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมากในชวงระยะเวลาดังกลาว

ลูกหน้ีการคา
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  จ ํานวนลูกหน้ีการคาสุทธิของบริษัทมีจํ านวนเทากับ 187.47 ลานบาท

เพ่ิมขึน้ประมาณ 62.38 ลานบาทจากปกอนหนา คิดเปนอัตราการเพ่ิมรอยละ 49.86 และ ณ วันท่ี 31
ธนัวาคม  2544 มีจํ านวนเทากับ 311.70 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 124.23 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอย
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ละ 66.26 โดยจํ านวนลูกหน้ีการคาท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากยอดการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษัทใน
ชวง 2 ป ท่ีผานมา  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในป
2543 และ 2544 ซึง่เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 57.00 และ 192.03 แลวจะพบวาการเพ่ิมขึ้นของยอดลูกหน้ีสอด
คลองกบัการเพ่ิมขึน้ของรายได แมวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํ านวนลูกหน้ีการคาจะนอยกวาอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของยอดขายกต็าม ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดรับความนิยมมากขึ้นทํ าใหมีผูประกอบการ
รายใหมเขาสูตลาดมากขึ้น เพ่ือปองกันหน้ีเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผูประกอบการรายใหม การพิจารณาวง
เงนิสินเชือ่ของบริษทัจึงไดใหความระมัดระวังเปนพิเศษ เชน การกํ าหนดเงื่อนไขใหผูแทนจํ าหนายแตละราย
ตองมหีนังสือคํ ้าประกันจากธนาคาร การกํ าหนดวงเงินสินในการส่ังสินคา หรือการชํ าระคาสินคาเปนเงินสด
สํ าหรับกรณีของผูแทนจํ าหนายรายใหมๆ เปนตน จากปจจัยดังกลาวจึงทํ าใหอัตราการเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการ
คานอยกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของยอดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี สํ าหรับอัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีน้ัน
บริษทัมอัีตราการหมันเวียนท่ีเร็วขึ้น จาก 43 วันในป 2543 เปน 23 วันในป 2544 แสดงใหเห็นวาบริษัทไดรับ
ช ําระเงินจากลูกหน้ีการคาของบริษัทเร็วขึ้น

อยางไรกต็าม เพ่ือใหการบริหารลูกหน้ีการคาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการปอง
กันเบ้ืองตนโดยการกํ าหนดวงเงินสินเชื่อในการส่ังซื้อสินคาและการชํ าระคาสินคาเปนเงินสดแลว เพ่ือเปน
การรองรับจํ านวนลูกหน้ีการคาท่ีอาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต ทางบริษัทจึงไดมีการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญขึน้ในป 2544 น้ี โดยบริษัทจะประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ของลูกหน้ีการคาท่ี
เกนิก ําหนดช ําระ 120 วัน สํ าหรับรายละเอียดลูกหน้ีการคาคางชํ าระของบริษัท มีดังน้ี

ตารางแสดงลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2544

สภาพบัญชีลูกหนี้ จํ านวนเงิน (ลานบาท) สดัสวน (%)
ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ 198.33 62.99
เกินกํ าหนดชํ าระ 1 �60 วัน 72.76 23.11
เกินกํ าหนดชํ าระ 61 �120 วัน 2.85 0.90
เกินกํ าหนดชํ าระ 120 วันขึ้นไป 9.99 3.17
รวม 283.93 90.17
ตั๋วเงินรับ 30.95 9.83
รวม 314.87 100.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ* (3.17) (1.01)
รวม 311.70 98.99
หมายเหตุ * แสดงดวยยอดลูกหน้ีการคาท่ีคางชํ าระเกินกวา 120 วัน เฉพาะในสวนของบริษัทเทาน้ัน

สินคาคงเหลือสุทธิ
สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  เทากับ 312.20 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป

กอนหนาจ ํานวน 223.69 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 252.73 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544
เทากบั 425.77 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 113.57 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมรอยละ 36.38 โดยการเพ่ิมขึ้นของ
สินคาคงเหลือสุทธิมาจากส่ังซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง สํ าหรับอัตรา
การหมนุเวยีนสินคาคงเหลือน้ัน บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนสินคาท่ีเร็วขึ้นจาก 7.02 เทาในป 2543 เปน 11.93
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ในป 2544 หรือระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียลดลงจาก 52 วัน เปน 31 วัน ซึ่งระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ียท่ีลดลง
น้ันเกดิจากการทีบ่ริษทัไดมีการวางแผนการนํ าเขาสินคาเปนงวดๆแทนการนํ าเขาท้ังจํ านวน ซึ่งทํ าใหบริษัท
สามารถลดตนทุนการถือครองสินคาไดสวนหน่ึง ประกอบการวางแผนทางการตลาดกอนการพิจารณาส่ังซื้อ ทํ า
ใหโทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ าเขาไดรับความนิยมและเปนท่ีตองการของตัวแทนจํ าหนาย ซึ่งมีสวนชวยใหอัตรา
การหมนุเวียนของสินคาคงเหลือเร็วขึ้น

สภาพคลอง
ในป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเทากับ 137.40 ลานบาท ซึ่งเปนกระแสเงิน

สดท่ีมาจากก ําไรสุทธิจํ านวน 110.68 ลานบาท สํ าหรับกระแสเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนในปเทากับ 36.09
ลานบาท โดยไปการใชเงินลงทุนในการซื้ออาคารและอุปกรณ จํ านวน 25.77 ลานบาท และเงินสดจายซื้อเงินลง
ทุนในบริษทัยอยเทากับ 7.36 ลานบาท ในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินน้ัน ในป 2544 บริษัทได
มกีารเพ่ิมทุนช ําระแลวจํ านวน 140.00 ลานบาท เพ่ือใชในการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอยจํ านวน 29.99 ลาน
บาท ช ําระเงนิกูยมืกรรมการจํ านวน 62.68 ลานบาท และชํ าระคืนเงินกูยืมจากธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว
จ ํานวน 78.20 ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํ านวน 4.58 ลานบาท  จากปจจัย
ดงักลาวขางตน ทํ าให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  บริษัทมีรายการเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ
112.51 ลานบาท

สํ าหรับอัตราสวนเงินสดตอการทํ ากํ าไรของบริษัท ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานตอ
ก ําไรจากการด ําเนินงานน้ัน มีคาเทากับรอยละ 80.24 และในสวนของอัตราสวนความสามารถในการชํ าระดอก
เบ้ียน้ัน บริษทัมอัีตราสวนท่ีดีขึ้นจาก 1.92 เทาในป 2543 เปน 8.22 เทาในป 2544 เน่ืองจากบริษัทมีกํ าไรจาก
การด ําเนินงานเพ่ิมขึ้น สํ าหรับภาระผูกพันของบริษัทน้ัน ในชวงท่ีผานมา บริษัทไดมีการชํ าระคืนเงินกูท้ังในสวน
ของเงนิกูยมืระยะส้ันและเงินกูระยะยาว สงผลใหบริษัทมีภาระผูกพัน ณ ส้ินป 2544 ในสวนของเงินกูยืมระยะ
ส้ันเทากบั 135.0 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวเทากับ 40.0 ลานบาท

แหลงท่ีมาของเงินทุน
หน้ีสิน

หน้ีสินรวมในป 2543 เทากับ 774.58 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเล็กนอยเทากับ 13.32 ลาน
บาทคดิเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.75 ซึ่งยอดหนี้สินรวมจํ านวน 774.58 ลานบาทน้ีเปนยอดหลังจากการจัด
ประเภทรายการใหม โดยการหักกลบเงินคํ้ าประกันจํ านวน 300.0 ลานบาทท่ีแสดงเปนสินทรัพยอ่ืนกับเช็คคํ้ า
ประกนัท่ีจดัเปนรายการหน้ีสินออก ซึ่งเปนการจัดประเภทรายการใหมโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จึง
ทํ าใหหน้ีสินรวมของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาเล็กนอย แมวาบริษัทจะไดมีการนํ าเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาก
ขึน้เพ่ือรองรับรองยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น และทํ าใหเจาหน้ีการคาของบริษัทเพ่ิมขึ้น 71.20 ลานบาทจากปกอนหนา
รวมท้ังบริษทัยงัไดมกีารกูยืมเงินจากตั๋วสัญญาใชเงินจํ านวน 174.60 ลานบาทเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
การด ําเนินงานและชํ าระคืนเงินกูยืมกรรมการจํ านวน 31.54 ลานบาท

สํ าหรับป 2544 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม หน้ีสินรวมมีจํ านวน 902.93 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํ านวน 141.64 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 16.57  เมือ่เทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 แมวาในป 2544 น้ีบริษัทได
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มกีารช ําระคนืเงนิกูจากสถาบันการเงินในจํ านวนรวมเทากับ 78.20 ลานบาทและชํ าระคืนเงินกูยืมจากกรรมการ
ท้ังจ ํานวนกวา 62.68 ลานบาท แตหน้ีสินโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา ซึ่งการสาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ้น
ดงักลาวมาจากการขยายตัวของยอดการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท ซึ่งสงผลใหบริษัทตองมีการส่ังซื้อ
สินคาเพ่ิมขึน้ ทํ าใหเจาหน้ีการคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาในจํ านวนเทากับ 231.66 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเพ่ิมรอยละ 81.66

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนในป 2543 ของบริษัทเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนา เน่ืองมาจากกํ าไรสะสมท่ี

เพ่ิมขึน้ในจ ํานวน 11.98 ลานบาท สํ าหรับในป 2544 บริษัทไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวใน
จ ํานวน 140 ลานบาท ทํ าใหทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวของบริษัทเปน 200 ลานบาท โดยเงินท่ีไดจากการ
การเพ่ิมทุนดงักลาว ถูกนํ าไปใชสํ าหรับการเขาซื้อกิจการในบริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด ชํ าระ
คนืเงนิกูสถาบันการเงินและเงินกูยืมกรรมการ จากปจจัยดังกลาวสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
ของบริษทัลดลงจาก 9.69 เทา ในป 2543 เปน 2.73 เทา ในป 2544

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -


	ÍÑµÃÒÊèÇ¹áÊ´§ÊÀÒ¾¤ÅèÍ§(Liquidity Ratio)
	ÍÑµÃÒÊèÇ¹áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃËÒ¡ÓäÃ(Profitability Ratio)
	ÍÑµÃÒÊèÇ¹áÊ´§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ (Efficiency Ratio)
	ÍÑµÃÒÊèÇ¹ÇÔà¤ÃÒÐËì¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Financial Ratio)
	¢éÍÁÙÅµèÍËØé¹(4)
	ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ

