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12.0 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี

ป 2543 ถึง ปจจุบัน
นางสาวรตันา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3734
บริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปที่ผานมา

ป 2543 ถึง ป 2545

ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัท ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 เปนงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ทานอื่นในสํ านักงานเดียวกันกับผูสอบบัญชีปจจุบัน ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขวาบริษัทมิไดตัดจายคาใชจายกอนการดํ าเนินงาน
ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องที ่4 ซ่ึงหามกิจการถือคาใชจายกอนการดํ าเนินงานเปนสินทรพัยอีกตอไป โดยมีผลใชบังคับส ําหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 เปนตนไป ดังน้ัน ถาบริษัทไดตัดจํ าหนายคาใชจายกอนการดํ าเนินงานท้ังจํ านวน ณ
สิ้นป 2542 จะมีผลทํ าใหกํ าไรสุทธิของป 2543 และป 2544 เพิ่มขึ้นเปน 1.4 ลานบาท และ 1.2 ลานบาท ตามลํ าดับ และทํ าใหขาดทุนสะสม
ตนป 2543 เพิ่มขึ้นจํ านวน 2.6 ลานบาท และทํ าใหกํ าไรสะสมตนป 2544 ลดลงเปนจํ านวน 1.2 ลานบาท

ผูสอบบัญชีมีความเห็นวา เวนแตผลกระทบท่ีบริษัทมิไดตัดจายคาใชจายกอนการดํ าเนินงาน ดังกลาว งบการเงินของบริษัท
แสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 31 ธันวาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2545 และผลการดํ าเนินงานส ําหรับปส้ินสุดวันเดียว
กันของแตละปของบริษัทโดยถูกตองตามที่ควรในสาระส ําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ไตรมาส 1 ป 2546

ผูสอบบัญชีใหความเห็นวา ไดปฏิบัติงานสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 และงบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดส ําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 ไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดัง
กลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระส ําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา
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12.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
!หนวย"#"พันบาท$

 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน
2543 2544 2545 31 มีนาคม 2546

จํ านวนเงนิ % จ ํานวนเงนิ % จ ํานวนเงนิ % จ ํานวนเงนิ %
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร          25,278       8.90          74,172     19.56          46,527     12.38 33,425 6.99
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ          23,748       8.36          46,766     12.33          41,085     10.93 35,582 7.44
ลูกหน้ีการคา - บริษัทใหญ               456       0.16                27      0.01               280       0.07 533 0.11
ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เกี่ยวของ          18,359       6.46          13,994      3.69                11       0.00 9 0.00
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษัทใหญ                 -          -                 -         -                32       0.01 64 0.01
สินคาคงเหลือ  - สุทธิ         154,843      54.53         184,089     48.55         205,089     54.58 310,155 64.83
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน            7,253       2.55            1,242      0.33               184       0.05 5,196 1.09
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน            9,744       3.43            5,346      1.41          14,580       3.88 18,954 3.96
รวมสินทรัพยหมุนเวียน         239,680      84.40        325,636     85.89         307,789     81.92 403,918 84.43

อุปกรณ -สุทธิ          36,285      12.78          44,359     11.70          56,246     14.97 60,805 12.71
เงินมัดจํ า            6,810       2.40            9,153      2.41          11,699       3.11 13,680 2.86
คาใชจายกอนการดํ าเนินงานรอการตัดจาย            1,201       0.42                 -         -                 -          -            - 0.00
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน          44,296      15.60          53,512     14.11          67,945     18.08 74,485 15.57

รวมสนิทรัพย         283,976    100.00        379,148   100.00         375,734   100.00 478,403 100.00
เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร            1,103       0.39                 -         -                 -          -            - 0.00
เจาหน้ีการคา         156,868      55.24         210,942     55.64         178,234     47.44 203,241 42.48
เจาหน้ี - บริษัทใหญ            5,680       2.00          15,410      4.06          15,450       4.11 22,311 4.66
เจาหน้ี - บริษัทที่เกี่ยวของกัน            5,268       1.85            1,950      0.51                 -          - 571 0.12
เจาหน้ีอ่ืน - บริษัทที่เกี่ยวของกัน                 -          -                 -         -            1,438       0.38 1,310 0.27
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย            3,567       1.26            5,243      1.38            8,143       2.17 13,781 2.88
คาใชจายคางจาย            4,827       1.70            9,133      2.41          12,930       3.44 13,905 2.91
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            1,119       0.39            9,047      2.39            8,366       2.23 16,479 3.44

รวมหน้ีสิน         178,432      62.83        251,725     66.39         224,562     59.77    271,598 56.77
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจํ าหนายและเรียกชํ าระแลว         100,000      35.21         100,000     26.37         100,000     26.61 160,000 33.44
หัก: ลูกหน้ีคาหุน           (1,275)      (0.45)               (25)     (0.01)                 -          -            - 0.00
ก ําไรรสะสมจัดสรรเปนสํ ารองตามกฎหมาย                 -          -                 -         -            1,031       0.27 2,733 0.57
ก ําไร(ขาดทุน) สะสม            6,819       2.40          27,448      7.24          50,141     13.34 44,072 9.21

รวมสวนของผูถือหุน         105,544      37.17        127,423 33.61         151,173     40.23    206,805 43.23
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน         283,976    100.00        379,148   100.00         375,734   100.00    478,403 100.00

ผลประกอบการ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ          999,908     99.72       1,381,266      99.81    1,801,954     99.61   514,009       99.79
รายไดอื่น             2,760       0.28             2,577        0.19          7,034      0.39        1,088         0.21

รวมรายได    1,002,668   100.00    1,383,843     100.00    1,808,988   100.00     515,097   100.00
คาใชจาย
ตนทุนการขายและบรกิาร          884,748     88.24       1,225,205      88.54    1,595,734     88.21  447,155       86.81
คาใชจายในการขายและบริหาร            96,110       9.59         126,685        9.15      162,572      8.99      49,650         9.64

รวมคาใชจาย        980,858     97.82     1,351,891      97.69    1,758,305     97.20  496,805     96.45
ก ําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได     21,810       2.18       31,952        2.31        50,683      2.80       18,292       3.55

ดอกเบี้ยจาย                252       0.03               156        0.01              85      0.00          21         0.00
ก ําไรกอนภาษีเงินได      21,558       2.15    31,796        2.30        50,598      2.80  18,271       3.55

ภาษีเงินได             7,579       0.76           11,167        0.81        16,573      0.92  5,638         1.09
กํ าไรสุทธิ     13,979       1.39     20,629        1.49        34,025      1.88 12,633       2.45

ก ําไรตอหุน (บาท) - มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 1.42 2.08 3.40 0.96
กํ าไรตอหุน (บาท) - มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 0.24 0.21 0.34 0.10



บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน) - 36 -

บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ถึง 31 มีนาคม 2546
!หนวย"#"พันบาท$

 งบตรวจสอบ  งบสอบทาน
2543 2544 2545 ไตรมาส 1

ป 2546
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดํ าเนินงาน
ก ําไรสุทธิสํ าหรับงวด         13,979         20,629           34,025             12,633
ปรบักระทบก ําไรสุทธิเปนเงินสดรบั (จาย)
จากกิจกรรมดํ าเนินงาน
คาเส่ือมราคาและคาตัดจํ าหนาย         14,444         16,917          16,806              3,885
ขาดทุน (ก ําไร) จากการจ ําหนายทรพัยสิน                16            (133)             (28) -
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอ่ืน                 -                15                       - -
หน้ีสงสัยจะสูญ           1,306           1,845               968                (18)
คาตัดจํ าหนายสินคาลาสมัยและชํ ารุด                 -                 -              728 -
ตัดจํ าหนายสินคาสูญหายจากการตรวจนับ                69                92                 29 -
สํ ารองคาเผ่ือสินคาลาสมัย           1,743           3,166            3,579                  526

ก ําไรสุทธิจากการดํ าเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงาน         31,558         42,531           56,107             17,026

สินทรัพยจากการดํ าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหน้ีการคา           1,605       (24,863)              4,713 5,521
ลูกหน้ีการคา บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน         (5,980)           4,794           13,730 (251)
ลูกหน้ีอ่ืน บริษัทใหญ                 -                 -              (32) -
สินคาคงเหลือ       (50,712)       (32,505)      (25,335)          (105,592)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน           2,748         10,409         (8,177)          (9,417)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน           3,689         (2,376)         (2,546)             (1,981)

หน้ีสินจากการดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคา         34,592         54,074       (32,708) 25,008
เจาหน้ีการคา บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน           6,817           6,413               40            7,433
เจาหน้ีอ่ืน บริษัทใหญ                 -                 -          (512) -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน           3,877         13,910            6,016             14,595

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงาน       28,194       72,386       11,296         (47,658)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงนิลงทุนระยะส้ัน - เงินฝากประจํ าธนาคารท่ีติดภาระค้ํ าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง         (1,013)         (1,987)         (7,762) 1,200
เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น                 -                19                       - 0
เงนิสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร                84              389                   48 0
ซ้ืออุปกรณ       (14,823)       (24,047)           (28,714) (8,444)

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน      (15,752)      (25,626)        (36,428)        (7,244)

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับชํ าระคาหุนสามัญ                 -                 -                       -       60,000
เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)           1,103         (1,103)                       - -
เงินสดรับจากลูกหน้ีคาหุน              188           1,250 25 -
จายเงินปนผล                 -                 -          (10,300)           (17,000)

เงินสดสุทธิจาก(ใฃไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน        1,290          147        (10,275)          43,000

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ         13,731         46,907       (35,407)      (11,902)
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป           7,221         20,953         67,860         32,454
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป       20,953       67,860       32,454        20,552

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงนิสดจายระหวางปสํ าหรับ:
ดอกเบี้ยจาย              252              156 85 21
ภาษีเงินไดนิติบุคคล           6,019           9,492           13,672 331
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บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

สํ าหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ถึง 31 มีนาคม 2546

งบตรวจสอบ งบสอบทาน
2543 2544 2545 ไตรมาส 1

ป 2546
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.34 1.29  1.37    1.49
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.38 0.54  0.39    0.26
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.18 0.34  0.05           (0.19)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา - รวม (เทา)     18.87        21.78         28.05            39.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)            19             17              13                 9
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา - ขายสง (เทา)          6.54           7.66             8.35              10.89
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย - ขายสง (วัน)             55              47               43                 33
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)           6.79            7.37             8.34            6.94
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)            53               49                 43               52
อัตราสวนหมนุเวยีนเจาหน้ี (เทา)             6.01             6.19            7.56               8.52
ระยะเวลาชํ าระหน้ี (วัน)              60                58                  48                  42
 Cash Cycle (วัน) 48 38               39 43

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากํ าไร (Profitability ratio)
อัตรากํ าไรขั้นตน (%)        11.52        11.30             11.44              13.01
อัตรากํ าไรจากการด ําเนินงาน (%)         1.91            2.13            2.42              3.35
อัตรากํ าไรอื่น (%)           0.28          0.19               0.39        0.21
อัตราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร (%)      148.00          246.42     25.88 (277.02)
อัตรากํ าไรสุทธิ  (%)           1.39            1.49            1.88               2.45
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)       14.20            17.71          24.43 28.23

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%)          5.51          6.22           9.01             11.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร (%)        76.17            90.14           101.05           112.89
อัตราการหมนุของสินทรพัย (เทา)        3.95           4.17   6.39           4.82

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)          1.69       1.98               1.49          1.31
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา)  142.90   537.64     329.00 (1,999.95)
อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา)       1.90       3.01          0.29 (1.87)
อตัราการจายเงินปนผล (%)                     - 50% 50% -

ขอมูลตอหุน
มูลคาท่ีตราไว (บาท) 10.00 10.00 1.00 1.00
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)        10.70       12.86      1.51        1.57
ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท) - มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 1.42 2.08      3.40        0.96
ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท) - มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 0.14 0.21      0.34        0.10
เงินปนผลตอหุน (บาท)     - 1.03      0.16   -
จํ านวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ํ าหนัก (หุน)        9,862,083        9,908,459   99,996,027   132,027,827

อัตราการเติบโต
สินทรพัยรวม (%) 27.10 33.51 (0.90) 27.32
หน้ีสินรวม (%) 35.13 41.08 (10.79) 20.95
รายไดจากการขายและบริการ (%) 46.88 38.14 30.46 14.10
ตนทุนการขายและบริการ (%) 49.85 38.48 30.24 12.09
คาใชจายในการขายและบริหาร (%) 31.00 31.81 28.33 22.16
ก ําไรรสุทธิ (%) 1.70 47.57 64.94 48.52
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12.3 คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

12.3.1 ผลการดํ าเนินงาน

รายได

รายไดหลักของบริษัทมาจากการขายสินคา ในระยะสามปท่ีผานมาโดยเฉล่ีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 98.01 ของ
รายไดรวมของบริษัท  โดยสินคาหลักไดแก กลุมคอมพิวเตอร กลุมอุปกรณตอพวง และกลุมแอ็กเซสเซอรี่  คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 86.26
ของรายไดรวมของบริษัท  สํ าหรับรายไดคาบริการ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 0.40 ของรายไดรวมของบริษัทในระยะสามปที่ผานมา

นับต้ังแต ป 2543 เปนตนมา รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 38.49  ซ่ึงเปนผลมาจากการพฒันาระดับการศึกษาของประชากรในประเทศ ความกาวหนาของระบบขอมูลขาวสาร และอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตก สงผลใหเกิดการเติบโตของธุรกิจไอทีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจาก ปจจุบัน
คอมพิวเตอรถือเปนปจจัยท่ีหาของชีวิตประจํ าวันท้ังในการทํ างานและในวงการศึกษา ความตองการคอมพิวเตอรของผูใชตามบานมีการ
ขยายตัวอยางเห็นไดชัด อีกทั้งอัตราการใชคอมพิวเตอรของคนไทยอยูในอัตราที่ตํ่ า ดังน้ัน บริษัทเชื่อวาอัตราการเติบโตของธุรกิจไอทีใน
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง

นอกจากปจจัยภายนอกที่กลาวขางตนแลว พบวา อัตราการขยายของรายไดจากการขายและบริการในป 2543
และป 44 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 46 และ รอยละ 38 ของรายไดจากการขายและบริการในปกอนหนาน้ัน เปนผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละ
สาขา รวมท้ังการขยายสาขาจากเดิม 2  สาขาในป 2542 เพิ่มเปน 4 สาขาในป 2543 โดยเปดสาขาใหม ไดแก สาขาเซียร – รังสิต และสาขา
ไอที แกรนด – บางแค และบริษัทขยายสาขาใหมอกี 3 สาขา ไดแก สาขาซีคอน ไอที มารเก็ต – ศรีนครินทร / สาขาคลัง ไอที เซ็นเตอร –
นครราชสีมา และสาขาตึกคอม – ศรีราชา ในป 2544  สํ าหรับในป 2545 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น เทียบกับระยะเวลา
เดียวกันในป 2544 คิดเปนรอยละ 30.46 เปนผลมาจากการเปดสาขาใหม 4 สาขา ไดแก สาขาตึกคอม –ศรีราชา สาขา สตารไอที – ระยอง
สาขาไอที มอลล – ฟอรจูนทาวน และสาขารามสแควร และในไตรมาสท่ี 1 ป 2546 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ
21.09 เทียบกับระยะเวลาเดียวกันในป 2545  ท้ังน้ี อาจกลาวไดวา การมีจํ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหบริษัทสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปา
หมายไดมากขึ้น เพือ่ตอบสนองตอการขยายตัวของประชากรออกไปในวงกวาง ดังน้ัน บริษัทจึงใหความสํ าคัญในการเลือกทํ าเลท่ีต้ังสาขาท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการแกลูกคาเปาหมายใหมากท่ีสุด

นอกจากน้ี บรษัิทยังใหความสํ าคัญกับการเลือกสรรผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและมีความหลากหลายเพื่อตอบ
สนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย  และใหความสํ าคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัทใหมีความรูในตัวสินคาเพ่ือท่ีจะสามารถ
ตอบคํ าถาม หรือใหค ําแนะนํ าที่ถูกตองแกลูกคาของบริษัท

ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร

นับต้ังแต ป 2543 เปนตนมา อัตราการขยายตัวของตนทุนในการขายและบริการเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 39.52 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายและบริการในชวงระยะเวลาเดียวกัน

นับต้ังแตป 2543 ถึงป  2545 และส ําหรับงวดสามเดือนแรกของป 2546 บริษัทมีอัตรากํ าไรขั้นตนคิดเปนรอยละ
11.52 รอยละ 11.30 รอยละ 11.44 และรอยละ 13.01 ตามลํ าดับ   และเพ่ือสะทอนใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของตนทุนขายสํ าหรับธุรกิจคาปลีก
สินคาคอมพิวเตอรใหมากขึ้น บริษัทไดคํ านวณคาเผือ่สํ ารองสินคาลาสมัยซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย พบวา กํ าไรขั้นตนของบริษัท
ลดลงสํ าหรับป 2543 ถึง 2545 และส ําหรับงวดสามเดือนแรกของป 2546 เทากับรอยละ 11.28 รอยละ 11.07  รอยละ 11.25  และรอยละ
12.90 ตามลํ าดับ ซ่ึงสาเหตุสวนหน่ึงมาจากการต้ังคาเผ่ือสํ ารองสินคาลาสมัยไดมีความเขมงวดขึน้
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ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาระดับอัตรากํ าไรข้ันตนใหอยูในระดับไมต่ํ ากวารอยละ 11 โดยมุงเนนท่ีจะรักษา
ความสัมพันธอันดีกับบริษัทผูจัดจ ําหนายสินคา และการรักษาอันดับการเปนผูจัดจํ าหนายอันดับแรก (First Tier) ของบริษัทผูจัดจํ าหนายแต
ละราย เพ่ือใหบริษัทมีตนทุนสินคาท่ีต่ํ า

ในป 2542 ถึง ป 2545 และส ําหรับงวดสามเดือนแรกป 2546 บรษัิทมีคาใชจายในการขายและบริหาร คิดเปน
สัดสวนอัตราสวนเฉลี่ยรอยละ 9.43 ของรายไดรวมของบริษัท  ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาดังกลาว คาใชจายในการขายและบริหารหลัก ประกอบ
ดวย คาใชจายพนักงานประมาณรอยละ 34.86 ของคาใชจายในการขายและบริหารท้ังหมด คาเชาพื้นที่ประมาณรอยละ 18.68  ของคาใช
จายในการขายและบริหารทั้งหมด   และคาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก คาเสือ่มราคา คาสาธารณูปโภค คาใชจายบัตรเครดิต เปนตน คิดเปน
ประมาณรอยละ 46.46 ของคาใชจายในการขายและบริหารท้ังหมด ท้ังน้ี ผูบริหารของบริษัทเห็นวา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
บริษัทในสภาวะปจจุบัน บริษัทจํ าเปนตองบริหารคาใชจายในการขายและบริหารใหมีประสิทธิภาพและรัดกุมใหมากท่ีสุด ดังน้ัน บริษัทจึงมี
นโยบายท่ีจะลดอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบริษัทใหลดลงในอนาคต

ท่ีผานมา บริษัทไมไดใชแหลงเงินทุนในการดํ าเนินงานจากการกูยืมเปนหลัก ในอดีตบริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคาร
หากแตในระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมา บริษัทนํ าเงินท่ีไดรับจากผลการดํ าเนินงานมาลดภาระหน้ีไดท้ังหมด นับต้ังแตป 2543  บริษัทไมมีภาระ
หน้ีสินท่ีเปนเงินกูยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแตอยางใด    

ก ําไรสุทธิ

ในป 2543 ถึง ป 2545 และส ําหรับงวดสามเดือนแรกป 2546 บริษัทมีผลกํ าไรสุทธิเทากับ 13.98 ลานบาท 20.63
ลานบาท  34.03 ลานบาทและ 12.63 ลานบาท ตามล ําดับ เม่ือพิจารณารายไดจากการขายและบริหารท่ีกลาวขางตน จะเห็นวา ในป 2543
บริษัทมีรายไดจากการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 680.78 ลานบาท ในป 2542 เปน 999.91 ลานบาทในป 2543 แตบริษัทมีก ําไรสทุธิ
เพิ่มขึ้นเพียง 0.23 ลานบาท ท้ังน้ี เน่ืองจากในป 2543 บริษัทมีภาษีเงินไดจายเพ่ิม จาก 2.23 ลานบาทในป 2542 เปน 7.58 ลานบาทในป
2543 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 239 เนื่องจาก ในป 2542 บริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาจากป 2541 ดังน้ัน จึงทํ าใหภาระภาษีเงินไดจายของ
บริษัทในป 2542 ลดลง

ในป 2544 บรษัิทประสบความสํ าเร็จในการเพิ่มยอดขายทั้งจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในแตละสาขาและจาก
การขยายสาขาใหม ทํ าใหกํ าไรสุทธิของบริษัทในป 2544 เพ่ิมข้ึนจาก 13.98 ลานบาทในป 2543 เปน 20.63 ลานบาทในป 2544 หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 47.57 ของกํ าไรสทุธิในป 2543  นอกจากน้ี อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัท เพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.20 ในป 2543 เปน
รอยละ 17.71 ในป 2544 ซึ่งสอดคลองกับกํ าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น   ท้ังน้ี ในป 2545 บริษัทไดจายเงินปนผลส ําหรับผลประกอบการป 2544 ใน
อัตราหุนละ 1.03 บาท หรือคิดเปนรอยละ 50 ของกํ าไรสทุธ ิ    โดยบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํ ากวารอยละ 50 ของกํ าไรสทุธิใน
แตละป เวนแตบริษัทมีความจํ าเปนในการใชเงินเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคต

สํ าหรับป 2545 บรษัิทมีกํ าไรสุทธิเทากับ 34.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 64.94 จากผลการดํ าเนินงานในป 2544
เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2544 บริษัทไดเปดสาขาใหมจํ านวน 3 สาขา ไดแก สาขาตึกคอม – ศรีราชา
ในชวงปลายป 2544 และสาขา สตารไอที – ระยอง และสาขาไอที มอลล – ฟอรจูนทาวน ในป 2545  ซ่ึงในเดือนธันวาคม ป 2545 บริษัทได
เปดสาขาท่ี 3 ของป 2545 ไดแก สาขารามสแควร

สํ าหรับผลการดํ าเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ป 2546 บริษัทมีกํ าไรสุทธิเทากับ 12.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 57.15
จากผลการดํ าเนินงานในป 2545 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและจํ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบงวดเดียวกันในป 2545
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12.3.2 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2544 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 86 และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอย
ละ 14  ท้ังน้ี พบวา สินทรัพยหมุนเวียนกวารอยละ 56 เปนสินคาคงเหลือ-สุทธ ิ และสินทรัพยหมุนเวียนกวารอยละ 22 เปนเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร ท้ังน้ี สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 95.17 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจาก 283.98 ลานบาทในป 2543 เปน 379.15 ลานบาทในป 2544 คิด
เปนรอยละ 33.51 ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ี โดยมีการเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยหลัก อันไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคาร ที่เพิ่มขึ้น จาก 24.18
ลานบาท เปน 74.17 ลานบาท   และสินคาคงเหลือ - สุทธ ิที่เพิ่มขึ้น จาก 154.84 ลานบาท เปน 184.09 ลานบาท เปนตน  ท้ังน้ี เปนผลจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายในแตละสาขาและการขยายสาขา 3 สาขาใน ป 2544  นอกจากน้ี ในการขยายสาขาแตละสาขา บริษัทยังไดลงทุน
ในสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณสํ านักงาน เพื่อปรับปรุงพื้นที่เชาของสาขาใหพรอมดํ าเนินการ  นอกจากน้ี บริษัทยังมีการเพิ่มขึ้นของยอด
ขายสง เปนผลใหลูกหน้ีการคา – สุทธ ิเพิ่มขึ้น จาก 23.75 ลานบาท เปน 46.77 ลานบาท

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีสินทรัพยรวม เทากับ 375.73 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.90 จาก ณ ส้ินป
2544 สินทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 82 และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 18  ท้ังน้ี พบวา สินทรพัยหมุนเวียนกวา
รอยละ 66.63 เปนสินคาคงเหลือ-สุทธ ิและสินทรัพยหมุนเวียนกวารอยละ 15.12 เปนเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2546 บรษัิทมีสินทรัพยรวม เทากับ 478.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.32 จาก ณ ส้ินป
2545 สินทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 84.43 และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 15.57  ท้ังน้ี พบวา สินทรัพยหมุนเวียน
กวารอยละ 76.79 เปนสินคาคงเหลือ-สุทธ ิและสินทรัพยหมุนเวียนกวารอยละ 8.94 เปนลูกหน้ีการคาและกวารอยละ 8.27 เปนเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร

สํ าหรับป 2543 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ป 2546 พบวา บรษัิทมีอัตราการผลตอบแทนจากสินทรพัย เทากับรอยละ 5.51
รอยละ 6.22 รอยละ 9.01  และรอยละ 11.83 ชึ่งแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของบริษัทในการสรางผลก ําไรมีแนวโนมท่ี
ดีขึ้น โดยการขยายสาขาของบริษัทแตละสาขา สงผลใหบริษัทมีผลกํ าไรเพิ่มมากขึ้น   ท้ังน้ี ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีก
1 สาขา ไดแก สาขา รามสแควร และในเดือนเมษายน 2546 บริษัทไดเปดสาขากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

ณ  31 ธันวาคม 2544  ป 2545 และ 31 มีนาคม 2546บริษัทมีลูกหน้ีการคารวม เทากับ 73.46 ลานบาท 55.02
ลานบาท และ 49.75 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยบริษัทมีลูกหน้ีการคา – สุทธ ิเทากับ 60.78 ลานบาท 41.38 ลานบาท และ 36.12 ลานบาท
โดยมีรายละเอยีดของนโยบายการต้ังสํ ารองหนี้สูญและอายุลูกหนี้การคา ณ ส้ินป 2544 ป  2545 และ 31 มีนาคม 2546 ดังน้ี

นโยบายการต้ังสํ ารอง 2544 2545 2546
อายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน - 50% 50%
อายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 50% 100% 100%
อายุเกิน 1 ป 100% 100% 100%
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รายละเอียดลูกหน้ี 31 ธันวาคม 2544 31 ธันวาคม 2545 31 มีนาคม 2546
จํ านวนเงิน (ลานบาท) จํ านวนเงิน (ลานบาท) จํ านวนเงิน (ลานบาท)

ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ 53.23 33.52 30.67
เกินกํ าหนดชํ าระแตไมเกิน 6 เดือน 7.73 7.86 5.46
เกินกํ าหนดชํ าระเกิน 6 เดือน ถึง 1 ป 0.07 1.30 -
เกินกํ าหนดชํ าระเกิน 1 ป 12.43 12.34 13.62

รวม 73.46 55.02 49.75
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12.68) (13.64) (13.63)

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 60.78 41.38 36.12

บริษัทมีนโยบายใหเครดิตกับลูกคาขายสงเปนระยะเวลาตั้งแต 0 ถึง 60 วัน โดยในป 2544 บรษัิทมีนโยบายการ
ตั้งสํ ารองหน้ีสูญส ําหรับลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป เทากับ รอยละ 50 ของยอดหนี้คางชํ าระ และส ําหรับลูกหน้ีคาง
ชํ าระที่มีอายุเกิน 1 ป บริษัทจะตั้งส ํารองหนี้สูญเทากับรอยละ 100 ของยอดหนี้คางชํ าระ ท้ังน้ี ยอดหน้ีคงคางท่ีเกินกํ าหนดชํ าระเกินกวา 1 ป
จํ านวนมากกวา รอยละ 90 เกิดจากลูกหน้ีมีปญหาในการชํ าระหน้ี เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจใน ป 2540 ถึงป 2541 ปจจุบัน
บริษัทอยูระหวางการฟองรองลูกหนี้ดังกลาว

ท้ังน้ี เพื่อใหงบการเงินของบรษัิทสะทอนฐานะทางการเงินท่ีแทจรงิของบริษัท บริษัทไดปรับนโยบายการต้ังสํ ารอง
ลูกหนี้สงสัยจะสูญใหเขมงวดมากขึ้น   โดยบริษัทจะต้ังสํ ารองหนี้สูญ สํ าหรับลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน เทากับ
รอยละ 50 ของยอดหนี้คางชํ าระ และส ําหรับลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป บริษัทจะตั้งส ํารองหน้ีสูญเทากับ รอยละ 100 ของ
ยอดหน้ีคางชํ าระ

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทเนนการขายปลีกเปนหลัก ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 78 ของรายไดจากการขายและ
บริการ อีกท้ังสัดสวนรายไดจากการคาปลีกจะมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มสภาพคลองและผลก ําไรของบริษัทใหมี
สัดสวนสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน จะเปนการลดความเสีย่งในการรับภาระการสํ ารองหนี้สูญ ซ่ึงโดยรวมจะสงผลใหบริษัทมีฐานะการเงินท่ีดีข้ึน
นอกจากน้ี ลูกคาขายสงของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาเดิมของบริษัทที่มีประวัติการซื้อขายสินคาที่ด ี   ดังน้ัน บริษัทจึงไมคาดวาบริษัทจะได
รับความเสียหายอยางมีนัยส ําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคาของบริษัท   ในปจจุบัน บริษัทไดตั้งส ํารองหนี้สูญครบทั้งจํ านวนแลว

ในป 2543 ถึง 31 มีนาคม 2546  บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกคาคาสงของบริษัท อยูระหวาง 33 ถึง 55
วัน

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

ณ ส้ินป 2543  ป 2544 ป 2545 และ ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสินคาคงเหลือ– สุทธ ิจํ านวน 154.84 ลานบาท
184.09 ลานบาท 205.09 ลานบาท และ 310.16 ลานบาท ตามล ําดับ โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 สินคาคงเหลือ-สุทธ ิประกอบดวย
อุปกรณคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 20.32  อุปกรณตอพวง คิดเปนรอยละ 20.76 แอ็กเซสเซอรี่ คิดเปนรอยละ 33.98 และสินคาอื่นๆ คิดเปน
รอยละ 17.80 และสนิคาระหวางทางคิดเปนรอยละ 7.14 โดยการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นเปนผลสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของยอด
ขายและจํ านวนสาขาที่เปดเพิ่มขึ้นในแตละป โดยในป 2543 บริษัทเปดสาขาเพิ่มขึ้น 2 สาขา และในป 2544 บริษัทเปดสาขาเพิ่มขึ้น 3 สาขา
และ ป 2545 บริษัทเปดสาขาเพ่ิมจํ านวน 4 สาขา และในเดือนเมษายน 2546 บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขา ไดแก สาขากาดสวนแกว
จังหวัดเชียงใหม
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จากการท่ีบริษัทเปนบริษัทผูจัดจํ าหนายสินคาประเภทไอที ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปล่ียน
แปลงตลอดเวลา ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการท่ีสินคาคงเหลือท่ีเส่ือมความนิยมและลาสมัย  ดังน้ัน ผูบริหารของบริษัทไดใหความ
สํ าคัญในการบริหารสินคาคงเหลือใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทมีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบสินคาแตละหมวดสินคาโดย
เฉพาะ ซ่ึงแตละหนวยงานจะศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม คุณลักษณะของสินคาและความตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่มีตอสินคานั้น
จากน้ันจึงนํ าเอาขอมูลมาใชในการวางแผนการส่ังซ้ือสินคาลวงหนา ตลอดจนติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความตองการของลูกคา
ของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจดํ าเนินแผนงานทางการตลาดท่ีเหมาะสม อาทิเชน หากบริษัทพบวาสินคาบางตัวท่ีมีอยู เริ่มมีความลา
สมัยหรือลูกคาเสื่อมความนิยม หรือบริษัททราบวาบริษัทผูผลิตสินคามีแผนการเสนอสินคารุนใหมออกสูตลาด บริษัทอาจพิจารณาจัดราย
การสงเสริมการขาย เพ่ือระบายสินคาท่ีลาสมัย หรือเสื่อมความนิยม หรือท่ีคาดวาจะลาสมัย / เส่ือมความนิยมในอนาคตอันใกล เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทยังไดนํ าระบบ POS (Point of Sale) มาใชในการบริหารงาน โดยเช่ือมโยงเขากับระบบบัญชี  และ
บริษัทยังมีการพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองคกร ทํ าใหผูบริหารของบริษัทรับทราบขอมูลที่ทันสมัย
ถูกตอง และรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะสามารถนํ าขอมูลมาใชในการจัดหาสินคา และ/หรอื บริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในป 2543 และป 2544 บริษัทมีนโยบายการต้ังสํ ารองสินคาคงเหลือลาสมัย โดยบริษัทจะต้ังสํ ารองสินคาคงเหลือ
ลาสมัยแตกตางกันในแตละหมวดสินคา เมื่อนํ าตัวเลขส ํารองสินคาคงเหลือลาสมัยของสินคาทุกประเภทมาค ํานวณจะเปนดังน้ี  สํ าหรับ
สินคาอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน เทากับ รอยละ 10.70 ของสินคาคงเหลือ และ สํ าหรับสนิคาอายุเกิน 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือน
เทากับ รอยละ 22.44 ของสินคาคงเหลือ และส ําหรับสนิคาอายุเกิน 24 เดือน  บริษัทจะตั้งส ํารองตั้งส ํารองสินคาคงเหลือลาสมัยทั้งจํ านวน
ท้ังน้ี ณ ส้ินป 2543 และ ป 2544 บริษัทไดต้ังคาเผ่ือสินคาลาสมัยเทากับ 3.97 ลานบาท และ 7.14 ลานบาท ชึ่งคิดเปนรอยละ 2.50 และ
รอยละ 3.86 ของ สินคาคงเหลือในแตละป

อยางไรก็ตาม ในป 2545 และ 2546 บริษัทมีการกํ าหนดนโยบายในการต้ังส ํารองสินคาคงเหลือลาสมัยใหเขมงวด
ขึ้น โดยบริษัทจะต้ังสํ ารองสินคาคงเหลือลาสมัย สํ าหรับสนิคาอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน เทากับ รอยละ 25 ของสินคาคงเหลือ และ
สํ าหรับสนิคาอายุเกิน 9 เดือน แตไมเกิน 1 ป เทากับ รอยละ 50 ของสินคาคงเหลือ และส ําหรับสนิคาอายุเกิน 1 ป  บริษัทจะตั้งส ํารอง
ตั้งสํ ารองสินคาคงเหลือลาสมัยทั้งจ ํานวน  ท้ังน้ี ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัทไดต้ังคาเผ่ือสินคาลาสมัยเทากับ 10.72
ลานบาท และ 11.24 ลานบาท ชึ่งคิดเปนรอยละ 4.97 และรอยละ 3.50 ตามลํ าดับของ  สินคาคงเหลือในงวดน้ัน

นอกจากน้ี บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 53 วันใน ป 2543  เทากับ 49 วันในป 2544 เทากับ 43 วัน
ในป 2545 และเทากับ 52 วันสํ าหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2546 และมีอตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทากับ 6.79 เทาในป 2543 เทากับ 7.37
เทาในป 2544  8.34 เทา ในป 2545  และ 6.94 เทาสํ าหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2546 ซ่ึงอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือลดต่ํ าลงจากสิน้ป 2545
เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดจากการเพ่ิมทุนจึงไดลงทุนในสินคาคงเหลือมากข้ึน ท้ังน้ี บริษัทมีการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในอัตราสวนที่คอน
ขางสูง  ดังน้ัน บริษัทคาดวา บริษัทจะไมมีภาระการตั้งส ํารองสินคาลาสมัยในสัดสวนท่ีสูงอยางมีนัยสํ าคัญ

สภาพคลอง

ในป 2543 ถึง 2545 และส ําหรับ 3 เดือนแรกของป 2546  บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 1.34 เทา  1.29
เทา  1.37 เทา และ 1.49 เทา และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 0.38 เทา 0.54 เทา  0.39 เทา และ 0.26 เทา อยางไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทและหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท  พบวา ในไตรมาสท่ี 1 ป 2546 สินทรัพยหมุน
เวียนของบริษัทเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี เน่ืองจากในการขยายสาขาของบริษัท ไมเพียงแตบริษัทจะมีการเพิ่มขึ้นของ เงินสดรับ ลูกหน้ีการคา สินคาคง
เหลือ และเจาหน้ีการคาของบริษัทแลว แตบริษัทยังมีการใชจายในการลงทุนในสินทรัพยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดแก สวนปรบัปรงุอาคารและ
อุปกรณส ํานักงาน เพื่อปรับปรุงพื้นที่เชาของสาขาใหพรอมดํ าเนินการ อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา สภาพคลองของบริษัทมีแนว
โนมจะคงที่และอยูในเกณฑที่ดี
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ในป 2544 อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพันของบริษัทเทากับ 3.01 เทาซ่ึงสูงกวาป 2543 ซ่ึงเทากับ 1.90
เทา เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงานสูงขึน้มากจากปกอนถึงรอยละ 156.74 ในขณะท่ีดานรายจายในการลงทุนเพ่ิมข้ึนใน
สัดสวนท่ีนอยกวา  และป 2545 อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผกูพันลดลงเหลือ 0.29 เทา เน่ืองจากบริษัทไดลงทุนในสินคาคงเหลือ
มากขึ้นและบริษัทไดจายเงินปนผลส ําหรับป 2544 อีกดวย   ในไตรมาสท่ี 1 ป 2546 อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผกูพันลดลงเหลือ –
1.87 เทา เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบ

ท้ังน้ี ในไตรมาสแรกป 2546 บริษัทไดจายเงินปนผลส ําหรับผลประกอบป 2545 ในอัตราหุนละ 0.10625 บาทหรอื
คิดเปนรอยละ 50 ของกํ าไรสทุธ ิเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 17 ลานบาท

ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานเปนบวกมาโดยตลอด  โดยบริษัทมี
การใชไปของกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนสวนมากในการซื้ออุปกรณ เพื่อปรับปรุงพื้นที่เชาของสาขาใหพรอมด ําเนินการ ในขณะ
ท่ี บริษัทมีแหลงเงินทุนในการดํ าเนินงานหลักจากสวนของผูถือหุนของบริษัท ท้ังน้ี ในป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนิน
งาน เทากับ 72.39 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการขายเพิ่มขึ้นและมีกํ าไรสทุธ ิจํ านวน 20.63 ลานบาท  ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ 25.63 ลานบาท โดยเปนการซ้ืออุปกรณ เทากับ 24.05 ลานบาท

ในป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดํ าเนินงานมีจํ านวน 11.30 ลานบาท ท้ังน้ี การ เพิ่มขึ้นของ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดํ าเนินงานมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทมีรายไดจากการขายสินคาเพ่ิมข้ึน และบริษัทมีกระแสเงินสดท่ี
ใชในการลงทุน เทากับ 36.43  ลานบาท ซึ่งเปนการซื้ออุปกรณเพื่อวัตถุประสงคในการขยายสาขา เทากับ 28.71 ลานบาท และบริษัทไดจาย
เงินปนผลจํ านวน 10.30 ลานบาทในสวนของกระแสเงินสดใชไนสวนกิจกรรมจัดหาเงิน

อยางไรก็ตาม ในป 2543 2544 และ ป 2545 บริษัทมีระยะเวลาชํ าระหน้ีเฉล่ียอยูระหวาง 48 ถึง 60 วัน  ในขณะที่
บริษัทระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย อยูระหวาง 43 ถึง 53 วัน และมีระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคาคาสงเฉลี่ยของบริษัท อยูระหวาง 43 ถึง 55 วัน
จะเห็นวา บริษัทมีระยะเวลาชํ าระหนี้เฉลี่ย  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคาคาสง อยูในชวงท่ีใกลเคียงกัน
ประกอบกับการคาสวนใหญประมาณรอยละ 75 ของยอดขายของบริษัทเปนการขายเงินสด ดังน้ัน บริษัทจึงไมมีปญหาสภาพคลองในการ
บริหารเงินแตอยางใด

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีระยะเวลาชํ าระหนี้เฉลี่ยของบริษัท เทากับ 42  วัน  ในขณะท่ีบริษัทระยะเวลา
ขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 52 วัน  และมีระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคาคาสงเฉลี่ยของบริษัท เทากับ 33 วัน  นอกจากน้ี บริษัทไดลงทุนในสินคาคง
เหลือมากขึ้นประกอบกับในไตรมาสท่ี 1 ป 2546 บริษัทมีสภาพคลองสูงอันเปนผลมาจากการไดรับเงินการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในเดือน
กุมภาพันธจํ านวน 60 ลานบาท บริษัทจึงมีนโยบายชํ าระหน้ีใหเร็วข้ึนเพ่ือไดรับสวนลดจากการซ้ือสินคาสงผลใหไดรับกํ าไรมากขึน้ และ
บริษัทไดจายเงินปนผลสํ าหรับผลประกอบการป 2545 จํ านวน 17 ลานบาท

หน้ีสิน

ณ  ส้ินป  2545 บรษัิทมีหน้ีสินรวม เทากับ 224.56   ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 10.79 ของหนี้สินรวมในป
2544ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของเจาหน้ีการคาจากเดิม 210.94 ลานบาท  ในป  2544 เปน 193.68 ลานบาท ณ 31 มีนาคม 2546 หน้ีสิน
รวม เพิ่มขึน้จากส้ินป 2545 รอยละ 20.94 โดยเจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 16.75 เน่ืองจากบริษัทส่ังซ้ือสินคาเพ่ิมข้ึน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของยอดขายอนัเกิดจากการขยายสาขา จํ านวน 3 สาขาในป 2545

นอกจากน้ี บริษัทมีการซ้ือสินคาจากบริษัทผูผลิตในตางประเทศ ดังน้ัน ในแตละป บริษัทจะมีภาระหน้ีสินท่ีเปน
เงินตราตางประเทศอยูจํ านวนหน่ึง ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอยางเครงครัด  โดยบริษัทจะทํ า
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สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาของภาระหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งหมด ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ วันท่ี 31 มีนาคม
2546 บริษัทมีสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลืออยูจํ านวน 470,818 เหรียญสหรัฐ และ 46,600 เหรียญสหรัฐ ตามลํ าดับ

อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงไมไดมีการทํ าสัญญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจ ํานวน 11,381 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากเปนภาระหน้ีท่ีเกิดในชวงคาบเก่ียวในชวงส้ินงวดบัญชี  โดย
บริษัทไดซ้ือสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงของยอดหน้ีสินดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลวในเวลาตอมา และ ณ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545  ไมมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงไมไดมีการทํ าสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี 31
มีนาคม 2546 บริษัทมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมีการท ําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนจํ านวน 119,199
เหรียญสหรัฐ หน้ีสินสวนใหญถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป อยางไรก็ตาม บริษัทไดทํ าสัญญาซ้ือเงนิตราตางประเทศลวงหนาสํ าหรับปองกัน
ความเสี่ยงจากหนี้สินจ ํานวนดังกลาวเมือ่วันท่ี 2 เมษายน 2546 แลว

นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีภาระผูกพันในการใชเงินฝากประจํ าประเภท 3 เดือน มูลคา 12.9
ลานบาท เพื่อคํ ้าประกันการออกหนังสอืค้ํ าประกัน (L/G), Letter of Credit/Trust Receipt และ Forward Contract ซ่ึงมีมูลคารวม 52.70
ลานบาท เพ่ือใชในการดํ าเนินงานของบริษัท

แหลงที่มาของเงินทุน

จากอดีตท่ีผานมา บริษัทใชแหลงท่ีมาของเงินทุนจากสวนของผูถือหุนของบริษัทและจากเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ดํ าเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีทุนชํ าระแลว เทากับ 100 ลานบาท และม ีสวนของผูถือหุน เทากับ 127.42 ลานบาท ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นคิดเปนรอยละ 20.73 ของสวนของผูถือหุนในป 2543 เทากับ 105.54 ลานบาท เน่ืองจากกํ าไรสะสมเพิ่มขึ้นจํ านวน 20.63 ลานบาท  ณ
31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีทุนชํ าระแลว เทากับ 100 ลานบาท และม ีสวนของผูถือหุน เทากับ 151.17 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
18.64 ของสวนของผูถือหุนในป 2544 เทา เน่ืองจากกํ าไรสะสมเพิ่มขึ้นจํ านวน 34.03 ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีทุนชํ าระ
แลว เทากับ160 ลานบาท สวนของผูถือหุนเทากับ 206.81 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 55.64 ลานบาท หรอืรอยละ 36.81จากสวนของผูถือหุน ณ
สิ้นป 2545  สวนหน่ึงเกิดจากการเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน 60 ลานบาทในเดือนกุมภาพันธ 2546

เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและจดทะเบียนเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 100 ลานบาท เปน 310 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 310 ลานหุน ท่ีราคาตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรหุนสามัญออกใหม ดังน้ี (1) เสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน จํ านวน 60 ลานหุน (2)  เสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนทั่วไปจํ านวน 40 ลานหุน (3) เสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานจ ํานวน 5 ลานหุน และ (4) สํ ารองหุนสามัญส ําหรับ
การใชสิทธิใบส ําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิม ประชาชนท่ัวไป และกรรมการและพนักงานจํ านวน 105 ลานหุน

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2543  ป 2544 พบวา บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 1.69 เทา และ 1.98 เทา อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมอันเกิดการเพิ่มของเจาหนี้การคาของ
บริษัท ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทขยายสาขา สํ าหรับ  ป 2545 และไตรมาสท่ี 1 ป 2546 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลือ
1.49 เทา และ 1.31 เทา ตามลํ าดับ เน่ืองจากบริษัทมีการจายชํ าระคาสินคาเปนเงินสดเพ่ือไดรับสวนลดมากข้ึนทํ าใหเจาหน้ีการคาลดลง
และบริษัทมีกํ าไรสะสมซึ่งเกิดจากผลการด ําเนินงานท่ีดีข้ึน ปจจุบัน บริษัทมีสาขาท้ังส้ิน 11 สาขา และบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเปน
20 สาขา ภายในป 2546

ท้ังน้ี ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมและใหแกประชาชนในครั้งนี ้  จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนลดลง อยางไรก็ตาม หากบริษัทมขียายสาขาตามแผนงานในอนาคต บริษัทคาดอัตราสวนดังกลาวจะเพ่ิมสูงข้ึน
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12.3.3 ปจจัยและอทิธิพลท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ตามท่ีบริษัทมีแผนท่ีจะเปดสาขาท้ังในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญในหลายจังหวัด โดยภายในป 2546
บริษัทไดต้ังเปาท่ีเปดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 10 สาขาท่ัวประเทศ ซ่ึงในการเปดสาขาดังกลาว บริษัทมีความจํ าเปนตองใชเงินทุน โดยบริษัทไดวาง
แผนการระดมทุนจากผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี ้ ท้ังน้ี ในการขยายสาขา บริษัทคาดวาบริษัทจะ
สามารถเพิ่มยอดขายและกํ าไรสุทธิใหสูงขึ้น  โดยไมสงผลกระทบตอยอดขายของแตละสาขาที่มีอยูเดิมในปจจุบันใหลดลง เน่ืองจากบริษัทมี
นโยบายในการเปดสาขาใหมเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการใหม ท่ีไมซ้ํ าซอนกับพ้ืนท่ีใหบริการของสาขาเดิมท่ีมีอยู   อีกท้ัง อัตราการเติบโต
ของความตองการสินคาคอมพิวเตอรในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูง และอัตราการใชคอมพิวเตอรตอประชากรในประเทศยังอยูในอัตรา
สวนท่ีต่ํ า


