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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปท่ีผานมา

1.! รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2545
ผูสอบบัญชี ไดแก นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิส
เซส จํ ากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545
ผลการดํ าเนินงานรวมและผลการดํ าเนินงานเฉพาะบริษัท การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและการเปลีย่นแปลงในสวน
ของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส ําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยมิไดเปนการ
แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ผูสอบบัญชีขอใหขอสังเกตดังนี้

(1)!งบดุลรวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2544 งบกํ าไรขาดทนุรวม และงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนรวม
ส ําหรับป สิน้สดุวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทยอย ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ เปนงบการเงนิรวมทีจั่ดท ําขึน้จากการรวมงบการ
เงนิเฉพาะบริษัทของบริษัทฯและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ไอท ีดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด (บริษัทยอย) ซ่ึงตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น โดยแสดงความเห็นตองบการเงินอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 10 เมษายน 2545 และวันท่ี 30
มีนาคม 2545 ตามลํ าดับ ซ่ึงขาพเจาไดสอบทานขัน้ตอนการจัดทํ างบการเงินรวมและรายการตัดบัญชีตาง ๆ แลว เน่ืองจาก
ในป 2544 บริษัทฯ ไมมกีารจัดท ําและตรวจสอบงบการเงนิรวมโดยผูสอบบญัชอีืน่น้ัน และผูสอบบัญชีพบวา การจัดท ํางบการเงนิ
รวมและรายการตัดบัญชีดังกลาวเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมแลว

(2) ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28 ในระหวางป 2545 ฝายบริหารของบริษัทฯ พบวา งบการ
เงินป 2544 มีการแสดงคาใชจายคางจายสูงไป เปนจํ านวน 0.031 ลานบาท (หมายเหตุ 28.1) และพบวา บริษัทฯ แสดงท่ี
ดิน อาคาร และอุปกรณต่ํ าไป เปนจํ านวนเงิน 0.575 ลานบาท หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินตํ่ าไป เปนจํ านวนเงิน 0.609
ลานบาท จากการบันทึกหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินเปนสัญญาเชาดํ าเนินงาน (หมายเหตุ 28.2) ซ่ึงบริษัทฯ ไดปรับ
ปรุงแกไขงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทป 2544 ที่นํ ามาแสดงเปรียบเทียบยอนหลัง เพ่ือใหเปนไปตามหลัก
การบัญชีทีรั่บรองทัว่ไปแลว ซ่ึงขาพเจาไดสอบทานรายการปรับปรุงดังกลาวแลว และขาพเจาพบวา รายการปรับปรุงดังกลาว
เปนรายการปรับปรุงที่เหมาะสม และไดนํ าไปปรับปรุงโดยถูกตองแลว

(3) ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 บริษัทฯ มิไดแสดงงบกระแสเงินสดรวม สํ าหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีการจัดทํ าและตรวจสอบ งบการเงินรวมป 2543 เพ่ือประโยชนในการเปรียบ
เทยีบกับงบการเงินรวมป 2544 ในการจัดทํ างบกระแสเงินสดรวม

2. รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2544
ผูสอบบัญชี ไดแก นายสังวรณ สุทธิสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 97 จากบริษัท วิเนต จํ ากัด ไดแสดง

ความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2544 ผลการดํ าเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือ
หุน และกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีรับรอง
ท่ัวไป

3. รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2543
ผูสอบบัญชี ไดแก นายสังวรณ สุทธิสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 97 จากบริษัท วิเนต จํ ากัด ไดแสดง

ความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2543 ผลการดํ าเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือ
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หุน และกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีรับรอง
ท่ัวไป

12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ

งบการเงินรวมแสดงในตาราง ป 2544 เปนขอมูลที่ผูสอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส
จํ ากัด เปนผูสอบทาน เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมในป 2545 เน่ืองจากในป 2544 งบการเงินของ
บริษัทฯถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท วิเนต จํ ากัด สวนในป 2545 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีเปนบริษัท
เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํ ากัด เพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

ตารางสรุปรายการงบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
เปนดังตอไปน้ี
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ตารางสรุปงบดุลของบริษัทฯและบริษัทยอยป 2543-2545

รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 34,151,341  26.14 30,251,415  13.86   37,910,531      11.51   
  เงินลงทุนชัวคราว-สุทธิ -             -     1,179,620    0.54    -                 -      
  ลูกหนีการคาและตัวเงินรับ 76,267,120  38.57 126,259,552 57.86   196,572,977     59.70   
  คาเผือหนีสงสัยจะสูญ 371,932      0.29 409,658      0.19    145,791          0.04    
  ลูกหนีการคาและตัวเงินรับ-สุทธิ 75,895,188  38.28 125,849,894 57.68   196,427,186     59.65   
  ลูกหนีการคา-บริษัททีเกียวของกัน -             -     21,400        0.01    385,200          0.12    
  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 7,656,522    7.01 12,452,251  5.71    22,822,937      6.93    
  สินทรัพยหมุนเวียนอืน 1,733,024    5.04 8,425,600    3.86    16,500,768      5.01    
รวมสนิทรพัยหมุนเวียน 119,436,076 76.47 178,180,181 81.66   274,046,622     83.22   
  เงินใหกูยืมแกพนักงาน -             0.13 41,750        0.02    217,800          0.07    
  เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -             -     - -      1,713,938        0.52    
  เงินลงทุนในบริษัทยอย 4,999,930    5.92 - -      -                 -      
  เงินลงทุนในบริษัทรวม -             -     1,471,893    0.67    3,267,096        0.99    
  ทีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 6,489,242    4.25 12,796,149  5.86    17,321,158      5.26    
  สิทธิการเชารอตัดบัญชี-สุทธิ 17,142,310  12.79 15,420,907  7.07    14,560,205      4.42    
  เงินฝากธนาคารเพือคําประกัน 321,964      0.45 9,706,425    4.45    11,152,922      3.39    
  อืนๆ 3,654          -     580,222      0.27    7,011,604        2.13    

รวมสนิทรพัย 148,393,176 100.00 218,197,527 100.00 329,291,345     100.00 
หนีสินและสวนของผูถือหุน

หนีสนิหมุนเวียน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร -             -     9,600,000    4.40 -                 0.00
  เจาหนีการคาและตัวเงินจาย 44,112,875  25.87 79,962,195  36.65 150,699,409     45.76
  เจาหนีการคาและตัวเงินจาย-บริษัทยอย-บรษัิทรวม-บริษัททีเกียวของกัน -             -     963,000      0.44 134,791          0.04
  สวนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระในหนึงป 157,435      0.45 2,142,606    0.98 3,024,327        0.92
  หนีสินหมุนเวียนอืน 23,412,506  8.37 37,667,505  17.26 42,300,095      12.85
รวมหนีสินหมุนเวียน 67,682,817  34.69 130,335,306 59.73 196,158,622     59.57
  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ -             1.05 2,824,932    1.29 904,313          0.27
  หนีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ -             -     456,896      0.21 5,551,782        1.69

รวมหนีสิน 67,682,817  35.73 133,617,135 61.24 202,614,718     61.53
สวนของผูถือหุน
  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 42,000,000  32.99 42,000,000  19.25 84,000,000      25.51
  จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย 4,200,000    3.30 4,200,000    1.92 4,200,000        1.28
  ยังไมจัดสรร 34,510,359  27.98 38,379,436  17.59 38,475,461      11.68
  สวนของผูถือหุนสวนนอย -             -     956            0.00 1,166              0.00

  รวมสวนของผูถือหุน 80,710,359  64.27 84,580,392  38.76 126,676,627     38.47
  รวมหนีสินและสวนของผูถือหุน 148,393,176 100.00 218,197,527 100.00 329,291,345     100.00

2543
งบรวม (สอบทาน) งบรวม (ตรวจสอบ)

หนวย : บาท
2544 2545

งบบริษัท (ตรวจสอบ)
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ตารางสรุปงบกํ าไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยป 2543-2545

 หมายเหตุ : ขอมลูกระแสเงนิสดของป 2544 แสดงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิส
เซส จํ ากัด

รายการ

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน

  รายไดจากการขายและบริการ 282,094,798 99.17 477,420,919 99.59 677,709,146     99.09

  รายไดอื่น 994,176      0.35 1,949,041    0.41 5,504,998        0.80

  สวนแบงกําไรจากบริษัทยอย 1,359,600    0.48 -             0.00 -                 0.00

  สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม -             0.00 -             0.00 709,203          0.10

รวมรายได 284,448,574 100.00 479,369,960 100.00 683,923,347     100.00

คาใชจายจากการดําเนินงาน -             0.00 -             0.00 -                 0.00

  ตนทุนขายและบรกิาร 231,820,334 81.50 417,745,418 87.14 562,226,948     82.21

  คาใชจายในการขายและบริหาร 37,707,581  13.26 41,690,880  8.70 64,689,418      9.46

  สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม -             0.00 348,446      0.00 -                 0.00

รวมตนทุนและคาใชจาย 269,527,915 94.75 459,784,744 95.91 626,916,367     91.66

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 14,920,660  5.25 19,585,216  4.09 57,006,981      8.34

  ดอกเบ้ียจาย (199,068)     (0.07)   (421,643)     (0.09)   (1,056,597)       (0.15)   

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,281,047)   (1.51)   (5,899,057)   (1.23)   (18,054,031)     (2.64)   

  (กําไร)ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย - 0.00 (610)           2.77    (328)               5.54    

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,440,545  3.67 13,263,905  2.77 37,896,025      5.54

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.49           - 3.16           - 8.90               -

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 4,200,000    - 4,200,000    - 4,257,534        -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,598,678    - (5,146,509)   - 25,680,915      -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (730,363)     - (10,142,251) - (9,641,189)       -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (8,747,322)   - 1,711,160    - (8,380,609)       -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (879,006)     - (13,577,600) - 7,659,117        -

งบบริษัท (ตรวจสอบ) งบรวม (สอบทาน) งบรวม (ตรวจสอบ)

หนวย : บาท

2543 2544 2545
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยป 2543-2545

หมายเหตุ  อตัราสวนทางการเงินในป 2545 ใชขอมูลในการค ํานวณจากงบการเงินรวมป 2544 และ ป 2545
อตัราสวนทางการเงินในป 2544 ใชขอมูลในการค ํานวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ป 2544 และ ป 2543
อตัราสวนทางการเงินในป 2543 ใชขอมูลในการค ํานวณจากงบการเงินของบริษัทฯป 2543 และ ป 2542
อัตราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด อัตราสวนความสามารถการชํ าระดอกเบี้ยมีคาติดลบเนื่องจาก
คากระแสเงนิสดในการด ําเนนิงานในป 2544 มีคาติดลบ โดยบริษัทฯมีลูกหนี้มูลคาสูงที่ยังไมสามารถจัดเก็บไดจากภาครัฐบาลซึ่งเปน
ไปตามระยะเวลาปกติของลูกคากลุมนี้

รายการ 2543 2544 2545
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.20 1.36 1.40
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.86 1.17 1.20
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.15 -0.07 0.16
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.50 4.27 4.19
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80.00 84.30 85.85
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 28.76 29.21 35.77
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 12.52 12.33 10.06
  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.02 5.18 4.85
  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 59.82 69.47 74.20
  วงจรเงินสด (วัน) 32.69 27.15 21.72
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
  อัตรากาํไรขั้นตน (%) 17.82 14.85 17.04
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.25 4.88 7.60
  อัตรากาํไรอื่น (%) 0.35 0.35 0.80
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 61.74 -32.55 49.86
  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 3.67 4.00 5.54
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.85 15.94 35.88
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.57 8.50 13.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 2.06 1.85 2.91
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.06 2.12 2.50
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.56 1.19 1.60
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 65.70 -3.42 42.39
  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.75 0.24 0.43
  อัตราการจายเงินปนผล (%) 100.57 79.16 101.11
ขอมูลตอหุน
  มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 19.48 20.14 29.75
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 2.49 3.16 8.90
  เงินปนผลตอหุน 2.50 2.50 9.00
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12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

        คํ าอธิบายและการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานเพ่ิมเติม ( งบการเงินไตรมาส 1 ป 2546)

จากรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯตามแนบ รายไดของบริษัทฯและ
บริษัทยอยในไตรมาส 1 ป 2546 เทากับ 110.26 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2545 ท่ีมีรายได 198.64 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 44.49 ท้ังน้ีเน่ืองจากในไตรมาส 1 ป 2545 มีเหตุการณพิเศษเกิดข้ึน คือ บริษัท ไมโครซอฟต (ประเทศไทย)
จํ ากัดไดรับความรวมมือจากภาครัฐบาลในการรณรงคปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงประสบความสํ าเร็จอยางสูง
ทํ าใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายซอฟตแวรของไมโครซอฟตเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก เปนผลใหบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีรายไดมากกวาในไตรมาส 1 ป 2546 ที่ผานมา

เมื่อเปรียบเทียบรายไดในไตรมาส 1 ป 2546 ท่ีมีรายได 110.26 ลานบาทกับรายไดในไตรมาส 4 ป 2545 ที่มี
รายได 209.58 ลานบาท พบวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดลดลงรอยละ 47.39 เน่ืองจากในไตรมาส 4 ป 2545 บริษัทฯ
มีการรับรูรายไดจากโครงการอินเตอรเนตตํ าบล ระยะที่ 2 ซึ่งมีมูลคาสูง ในขณะท่ีไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯมีการรับรูราย
ไดจากโครงการตางๆเพียงเล็กนอย เน่ืองจากโครงการสวนใหญของป 2546 จะเปนโครงการท่ีมีมูลคาสูงและใชระยะเวลา
ในการสงมอบงานนานข้ึน ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะสามารถสงมอบงานและสามารถรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวในไตรมาส
ตอๆไป

อยางไรก็ตามกํ าไรของบริษัทฯและบริษัทยอยในไตรมาส 1 ป 2546 เทากับ 6.83 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1
ป 2545 ที่มีกํ าไร 20.97 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 67.43 เปนผลมาจากการท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดลดลงดัง
กลาวขางตน สวนกํ าไรในไตรมาส 1 ป 2546 เพ่ิมข้ึนรอยละ 611.66 จากกํ าไรในไตรมาส 4 ป 2545 ที่มีก ําไรเทากับ 0.96
ลานบาท  เน่ืองจากในไตรมาส 4 ป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดสวนใหญมาจากโครงการอินเตอรเน็ตตํ าบลระยะ
ที่2ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญและมีอัตรากํ าไรขั้นตนไมสูงนักรวมถึงมีคาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมเติมคือโบนัส
พนักงานในชวงปลายป 2546 ทํ าใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2546 สูงกวา กํ าไรสุทธิในไตรมาส
4 ป 2545

12.2.1 การวิเคราะหผลการดํ าเนินงาน

ภาพรวมของผลการด ําเนินงานท่ีผานมา

ในป 2543 บริษัทฯมีรายไดจากสายธุรกิจ SI สายธุรกิจ AR สายธุรกิจ IDC และสายธุรกิจ IRCT เทากับ 284.45
ลานบาท และมีกํ าไรสุทธิ 10.44 ลานบาท ในป 2544 บริษัทฯมีรายไดรวมเพ่ิมข้ึนเปน 479.37 ลานบาท และมีกํ าไรสุทธิ
13.26 ลานบาท สวนหน่ึงมาจากการท่ีบริษัทฯมีรายไดเพ่ิมเติมจากสายธุรกิจ NW ในป 2545 มีรายไดรวม 683.92 ลาน
บาท และกํ าไรสุทธิ 37.90 ลานบาทโดยบริษัทฯมีรายไดเพ่ิมเติมจากสายธุรกิจ GI นอกจากน้ี รายไดและกํ าไรสุทธิที่เติบโต
ข้ึนเปนผลมาจากภาพรวมของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีดีข้ึน

ก.! รายได
การดํ าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนนตลาดดานราชการและรัฐวิสาหกิจเปนสวนใหญ  บริษัทฯ จึงมีลักษณะการ

จํ าหนายสินคาเปนรูปแบบของโครงการ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนสินคาพรอมบริการ สํ าหรับโครงการหน่ึงๆ บริษัทฯขายสินคา
และบริการท่ีมีระยะเวลาสงมอบและติดต้ังประมาณ 1-3 เดือน  จากลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาว บริษัทฯจึงมี
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นโยบายในการรับรูรายได คือ ในกรณีที่โครงการน้ันมีการจํ าหนายสินคาเพียงอยางเดียว โดยอาจมีการบริการติดต้ังที่
งายๆ ไมซับซอน บริษัทฯถือวาเปนการขายสินคาและจะบันทึกรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบสินคา   สวนโครงการทีม่ี
ลักษณะในการติดต้ังท่ียากข้ึน ตองอาศัยความชํ านาญเฉพาะดาน   เชน การขายสินคาระบบเครือขายพรอมออกแบบติด
ตั้ง งานลักษณะน้ีจะตองอาศัยวิศวกรท่ีชํ านาญเก่ียวกับดานระบบเครือขายในการออกแบบและทดสอบ  กํ าหนดคาใหกับ
ระบบเครือขาย ซ่ึงมักใชระยะเวลาในการสงสินคาและติดต้ังมากกวาปกติ บริษัทฯจะรับรูรายไดเม่ือสงมอบและติดต้ังเสร็จ
เรียบรอยแลว  นอกจากการจํ าหนายสินคาแลว บริษัทฯจะมีรายไดจากการบริการรับซอมคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง ให
บริการตามสัญญา  ซ่ึงบริษัทฯ จะบันทึกรับรูรายไดเม่ือบริษัทฯ ไดบริการเสร็จส้ินแลว

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศถือวาเปนธุรกิจท่ีมีอัตราการเติบโตคอนขางสูง  จากขอมูลของบริษัทอินเตอรเนช่ันแนล
ดาตา คอรปอเรชั่น พบวา ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในป 2544 ถึงป 2549 โดยเฉล่ียมีอัตรารอย
ละ 16.6  ซ่ึงเปนผลมาจากตลาดราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธนาคาร ภาคการส่ือสารโทรคมนาคม โรงงานอตุสาหกรรมรวม
ถึงหนวยงานสาธารณูปโภคตางๆ เปนตลาดรวมท่ีมีเงินลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง รวมถึงความ
ตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคประชาชนท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดชัดเจนจากการทีภ่าค
ครัวเรือนมีการใชอุปกรณคอมพิวเตอร กลองดิจิตอลและอุปกรณตอพวงตางๆมากข้ึน จนกลายเปนส่ิงท่ีมีความจํ าเปนใน
ชีวิตประจํ าวันทั้งการทํ างานและการใชงานเพ่ือความบันเทิง โดยท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลดีจากการขยายตัวของ
ธุรกิจน้ีเปนอยางมาก สงผลใหรายไดรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2544 และป 2545 มีมูลคาเทากับ 479.37 ลาน
บาท และ 683.92 ลานบาท ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 42.67 ท้ังน้ีผลการดํ าเนินงานในป 2545  บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีรายไดหลักจาก 2 สายธุรกิจ คือ สายธุรกิจ SI และสายธุรกิจ IDC รวมกันคิดเปนรอยละ 85.17 ของรายไดรวม ราย
ไดที่เหลืออีกรอยละ 19.42 มาจากสายธุรกิจ NW สายธุรกิจ AR สายธุรกิจ GI สายธุรกิจ IRCT และรายไดอ่ืนๆ รวมกัน
โดยมีรายการคาระหวางกันคิดเปนรอยละ 4.59 ของรายไดรวม ท้ังน้ีรายไดรวมดังกลาวยังไมไดรวมรายไดจากสายธุรกิจ
ISD เน่ืองจากในป 2545 บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท ยังมีสถานะเปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน โดย
ผลการดํ าเนินงานในแตละสายธุรกิจสามารถสรุปไดดังน้ี

สายธุรกิจ SI
ในป 2545 สายธุรกิจ SI เปนสายธุรกิจที่สรางรายไดใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยเปนอันดับสอง รองจากสายธุรกิจ

IDC โดยมีรายไดคิดเปนรอยละ 36.66 ของรายไดรวมท้ังหมด โดยรายไดจากสายธุรกิจ SI มีแนวโนมในการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง โดยในป 2544 มีรายไดจากการขายและบริการ 214.14 ลานบาท สวนในป 2545 มีรายไดจากการขายและบริการ
250.72 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.08 สวนหน่ึงเปนผลมาจากการมีทีมงานท่ีความเช่ียวชาญ
มีประสบการณในสายธุรกิจน้ีกวา 16 ป ทํ าใหไดรับความไววางใจจากลูกคาและสามารถขยายฐานลูกคาไดอยางตอเน่ือง
ทํ าใหในอนาคตบริษัทฯมีโอกาสท่ีจะไดรับงานเพ่ิมเติม อีกทั้งการที่ ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคสถาบันการเงินมีงบ
ประมาณการใชจายทางดานเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างานในองคกรตางๆเพ่ิมมาก
ขึ้นในปที่ผานมา จึงกอใหเกิดผลดีตอสายธุรกิจน้ีโดยตรง โดยผลงานท่ีโดดเดนของสายธุรกิจ SI ในป 2544 และ 2545 คือ
การไดเขาไปวางระบบคอมพิวเตอรส ําหรับโครงการอินเตอรเนตตํ าบลระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
มีมูลคาโครงการรวม 215 ลานบาท โดยในปตอไปภาครัฐบาลยังมีงบลงทุนทางดานไอทีสูงอยางตอเนื่องจากป 2545 เชน
โครงการระบบจัดซ้ือผานอินเตอรเนต  (e-procurement) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงานฯ กระทรวงไอซีที และกระทรวงศึกษาธิการ
เปนตน ทํ าใหมีความเปนไปไดสูงที่สายธุรกิจนี้จะมีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงตอไป โดยทางบริษัทฯ จะเนนในโครง
การขนาดใหญที่บริษัทฯมีความรู ความเขาใจและมีความชํ านาญท่ีเปนจุดเดนของบริษัทฯ
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สายธุรกิจ IDC
ในป 2545 สายธุรกิจ IDC เปนสายธุรกิจที่สรางรายไดใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยมากท่ีสุด โดยมีรายไดคิดเปน

รอยละ 48.51 ของรายไดรวมท้ังหมด สายธุรกิจ IDC เปนตัวแทนจํ าหนายสินคาระดับโลกหลายประเภท เชน ซอฟตแวร
ของ Microsoft (ประเภทเฉพาะผูประกอบเคร่ือง) กลองดิจิตอลตรา Fuji เปนตน ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ทํ าใหรายได
ของสายธุรกิจ IDC มีการเติบโตอยางสูง โดยในป 2544 มีมูลคาเทากับ 173.80 ลานบาท และในป 2545 มีมูลคา 331.79
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 90.90 โดยรายไดจากการขายสวนใหญในป 2545 เปนการขายซอฟตแวรของ Microsoft คิดเปน
รอยละ 84.94 ของรายไดท้ังหมดจากสายธุรกิจ IDC โดยในป 2544 มีรายไดจากการขายซอฟตแวร Microsoft จํ านวน
132.60 ลานบาท และป 2545 จํ านวน 281.81 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ  112.53 ระดับอตัราการเติบโตท่ีสูงดัง
กลาวเปนผลจาก การรณรงคปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิจากภาครัฐบาล ทํ าใหลูกคามีความจํ าเปนตองมาซื้อผลิต
ภัณฑ Microsoft จากสายธุรกิจ IDCมากขึ้นแทนสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ

ในป 2545 กลองดิจิตอลและอุปกรณตอพวงของ Fuji มีรายไดจากการขายคิดเปนรอยละ 13.09 ของรายไดท้ังหมด
จากสายธุรกิจ IDC โดยในป 2544 มีรายไดจากการขายกลองดิจิตอลและอุปกรณตอพวงของ Fuji จํ านวน 28.71 ลานบาท
และป 2545 จํ านวน 43.42 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 51.22 จะเห็นไดวาเปนอีกผลิตภัณฑหน่ึงท่ีมีแนวโนมการ
เติบโตอยูในเกณฑที่ดี ซ่ึงในอนาคตบริษัทฯ คาดวากลองดิจิตอลจะเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนเพ่ิมมาก
ขึ้น เน่ืองจากมีจุดเดนมากมายหลายขอท่ีเหนือกวากลองท่ีใชฟลมธรรมดาและราคาจะลดลงจนถึงในระดับราคาท่ีประชาชน
ท่ัวไปสามารถหาซ้ือมาใชไดเชนเดียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรท่ัวไป นอกจากน้ีสายธุรกิจ IDC ยังมโีอกาสท่ีจะไดรับการ
แตงตั้งเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาระดับโลกเพ่ิมเติม ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางรายไดของสายธุรกิจอีกทางหน่ึงดวย

สายธุรกิจ NW
สายธุรกิจน้ีกอตั้งเม่ือเดือนกรกฎาคม 2544 โดยเปนการแยกหนวยงานออกจากสายธุรกิจ SI เพ่ือเนนใหบริการ

รวบรวมระบบครือขายเปนหลักและเพ่ือใหสายธุรกิจมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ในปจจุบันจากการท่ีระบบเครือขายมีความ
สํ าคัญกับการทํ างานในองกรคตาง ๆเปนอันมาก เน่ืองจากจะทํ าใหองคกรน้ันมีประสิทธิภาพสูงข้ึน กลาวคือการสงขอมูล
ทั้งระหวางและภายนอกองคกรมีความรวดเร็วมากขึ้น ลดเวลาการเดินทางลง ทํ าใหลดคาใชจายลง และขอมูลที่สื่อสารมี
ความถูกตองไมบิดเบือน ทํ าใหองคกรตางๆ มีความตองการลงทุนดานเครือขายสารสนเทศเพ่ิมข้ึน ทํ าใหธุรกิจดานการ
รวบรวมระบบเครือขายสารสนเทศมีแนวโนมของอัตราการเติบโตที่สูง  จากเหตุผลดังกลาวทํ าใหใน 6 เดือนแรกของป
2544 สายธุรกิจ NW สรางรายไดจากการขายและบริการใหกับบริษัทฯจํ านวน 5.25 ลานบาท สวนในป 2545 สามารถ
สรางรายไดจากการขายและบริการใหกับบริษัทฯจํ านวน 24.96 ลานบาท ขยายตัวคิดเปนอัตรารอยละ 375.42 ซ่ึงบริษัทฯ
คาดวาในปตอไปสายธุรกิจ NW จะยังมีอัตราการเติบโตที่สูงตอไป เน่ืองจากตลาดยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมากรวมถึงใน
อนาคตลูกคารายเดิมอาจมีความตองการเพ่ิมความสามารถของระบบเครือขายท่ีมีอยูเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจน้ันๆ
ตอไป

สายธุรกิจ AR
รายไดจากการขายของสายธุรกิจ AR มีการเติบโตอยางสูง เน่ืองจากในชวงตนป 2545 บริษัท ไมโครซอฟต

(ประเทศไทย) จํ ากัด ไดรับความรวมมือจากภาครัฐบาลในการรณรงคปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิ ทํ าใหสายธุรกิจ
AR ไดรับผลดีในการรับจางผลิตสินคาของ Microsoft มากข้ึน รวมถึงการเติบโตของจํ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในภาคองค
กร ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจเอกชนและภาคครัวเรือน ตามการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายไดจากการขาย
มีมูลคา 19.53 ลานบาท ในป 2544 และ 41.71 ลานบาท ในป 2545 หรือคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 113.56 ทาง
บริษัทฯ คาดวาในป 2546 การรณรงคปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิจะมีความจริงจังมากข้ึนและจะเปนผลเชิงบวก
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ตอสายธุรกิจ AR เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ัง จาก Microsoft USA เพ่ือรับจางผลิตซอฟตแวรของ Microsoft
(ประเภทเฉพาะผูประกอบเครื่อง) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ท้ังซอฟตแวรปฏิบัติการและซอฟตแวรประยุกต

สายธุรกิจ GI
ในป 2545 บริษัทฯ ไดต้ังสายธุรกิจ GI เพ่ิมอีกสายงานหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2545 ทํ าใหมีรายไดจากการขายเพ่ิม

เติมจากหนวยธุรกิจ GI เปนจํ านวน 12.25 ลานบาท จุดเดนของสายธุรกิจ GI คือ ผลิตภัณฑที่มีความสามารถสูงเนื่องจาก
มีการรวบรวมความสามารถดานภูมิศาสตรและสามารถประยุกตใชไดในหลายๆงาน ทํ าใหมีราคาท่ีต่ํ ากวาสินคาของคูแขง
ในแงของประสิทธิภาพโดยรวม เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนคือภาครัฐบาลใหความสํ าคัญกับการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และขอมูลเชิงสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีมาชวยสนับสนุนการวางแผนและการกํ าหนดนโยบาย ทํ าใหในอนาคตธุรกิจน้ีมีโอกาส
เติบโตไดอีกมากเชนกัน

สายธุรกิจ IRCT
เน่ืองจากเดิมสายธุรกิจ IRCT เคยเปนแผนกหน่ึงของบริษัทฯ และเร่ิมมีการแยกออกมาต้ังเปนบริษัทใหมเม่ือ

เดือนพฤษจิกายน 2544 โดยบริษัทฯ เขาไปลงทุนในอัตรารอยละ 29.99และในเดือนพฤศจิกายน 2545 บริษัทฯไดเล็งเห็น
ความส ําคัญของสายธุรกิจ IRCT วามีศักยภาพทางธุรกิจในอนาคตจึงเพ่ิมสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 49.99 เปนผลให
สายธุรกิจ IRCT มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ดังน้ันรายไดในป 2545 จะมีการรับรูเพียงงานท่ีคางมาจากป 2544
จํ านวน 43.71 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2544 ท่ีสายธุรกิจ IRCT เปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ ทํ าใหสามารถรับรูรายไดจาก
สายงานน้ีครบทั้งป 2544 จากเหตุผลดังกลาวทํ าใหรายไดจากสายธุรกิจน้ีมกีารรวมรายไดจากการขายและบริการเขามา
เพียงบางสวนในงบการเงินรวมป 2545 สงผลใหรายไดจากการขายและบริการในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544 ลดลงใน
อัตรารอยละ 44.95 แตถาคิดรายไดจากการขายและบริการรวมแลวในป 2544 มีรายไดจากการขายและบริการรวม 79.40
ลานบาท สวนในป 2545 มีรายไดจากการขายและบริการรวม  136.54 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 71.96

สายธุรกิจ ISD
ในป 2545 บริษัทฯ ไมมีการรวมรายไดจากสายธุรกิจ ISD เน่ืองจากบริษัทฯยังไมไดเขาไปลงทุนใน ISD โดย

บริษัท ISD มีฐานะเปนเพียงบริษัทที่เกี่ยวของกัน เน่ืองจากมีผูบริหารของบริษัทฯถือหุนรอยละ 89 รายไดของสายธุรกิจ
ISD ในป 2544 มีมูลคา 4.95 ลานบาท สวนในป 2545 มีมูลคา 5.06 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโต รอยละ 2.23 เน่ือง
จากธุรกิจ ISD มีสวนสํ าคัญในการเสริมมูลคาทางธุรกิจใหกับบริษัทฯในหลายธุรกิจและเพ่ือขจัดรายการระหวางกันท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯจึงตัดสินใจเขาลงทุนในบริษัท ISD ในเดือนกุมภาพันธ 2546 บริษัทฯโดยมีสัดสวนการลงทุนใน
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด ที่รอยละ 60 ทํ าใหสายธุรกิจ ISD มีฐานะเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ การเขาลงทุนในบริษัท ISD ดังกลาวจะชวยสงผลใหบริษัทฯมีการใหบริการทางดานซอฟตแวรท่ีสมบูรณข้ึนและทํ า
ใหในป 2546 บริษัทฯจะสามารถรวมรายไดของสายธุรกิจ ISD เขากับบริษัทฯดวย ซ่ึงสายธุรกิจ ISD มีแนวโนมการเติบโต
ของรายไดในอัตราที่สูง เน่ืองจากตลาดซอฟตแวรในป 2546 โดยรวมตามการคาดการณของสมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทย (ATSI) จะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 32 ซ่ึงเปนตลาดท่ีไดรับผลดีเชนกันจากการท่ีภาครัฐใหการ
สนับสนุนทางดานอุตสาหกรรมไอที

ข. ตนทุนขาย
 ในป 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการเทากับ 417.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.14 ของราย

ไดทั้งหมด สวนในป 2545 มีตนทุนขายและบริการ 562.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.21 ของรายไดท้ังหมด แมวาตนทุน
ขายเพ่ิมข้ึนตามยอดขายที่เพ่ิมข้ึน แตคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมท่ีลดลง สงผลใหอัตรากํ าไรข้ันตนในป 2545 สูงกวา
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ในป 2544 เน่ืองจากผลิตภัณฑซอฟตแวรของ Microsoft มีสัดสวนการขายที่มากขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป 2545 จาก
นโยบายการปราบปรามซอฟตแวรละเมดิลิขสิทธ์ิ ทํ าใหตนทุนในการผลิตตอหนวยลดลงเน่ืองจากมีการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการควบคุมตนทุนสินคาและการบริหารความสัมพันธกับเจาของผลิตภัณฑเปน
อยางดี เชน ทางบริษัทฯเปนคูคาระดับ premium partner กับ บริษัท Alcatel Internetworking, Inc ทํ าใหซ้ือสินคาไดใน
ราคาที่ตํ่ าลง นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีนโยบายการควบคุมสินคาคงคลังท่ีรัดกุม โดยสวนใหญสายธุรกิจท่ีจะ
ตองทํ าการประกวดราคา จะส่ังซ้ือสินคาเม่ือไดรับคํ าส่ังซ้ือจากลูกคาแลว ส ําหรับสวนสายธุรกิจ IDC มีสินคาคงคลังเฉลี่ย
เพียง 20-30 วัน

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2544 เทากับ 41.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.70

ของรายไดรวม สวนในป 2545 มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 64.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.46 ของรายได
รวม โดยในป 2544 คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 24.27 ลานบาท คาใชจายใน
การขายและการตลาด 9.09 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 8.66 ลานบาท สวนในป 2545 คาใชจายในการขายและ
บริหาร ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 29.88 ลานบาท คาใชจายในการขายและการตลาด 18.55 ลานบาท และ
คาใชจายในการบริหาร 16.26 ลานบาท โดยคาใชจายในการขายและบริหารหลักท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก มีบุคลากรเพ่ิมข้ึน  มี
รายการสงเสริมการขายมากข้ึน รวมถึงคาเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนดวย

สํ าหรับดอกเบ้ียจายในป 2544 มีดอกเบ้ียจายเพียง 0.42 ลานบาท สวนในป 2545 มีดอกเบ้ียจายเทากับ 1.06
ลานบาท เพ่ิมขึ้นเล็กนอย เน่ืองจากบริษัทฯมีหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินจากการทํ าสัญญาเชายานพาหนะเพ่ิมข้ึน

ง. กํ าไร
ในป 2544 และ ป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากํ าไรข้ันตนรอยละ 14.85 และ รอยละ 17.04 ตามลํ าดับ

อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงานรอยละ 4.88 และ รอยละ 7.60 ตามลํ าดับ และอัตรากํ าไรสุทธิรอยละ 4.00 และ รอยละ 5.54
ตามลํ าดับ เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการเพ่ิมข้ึนในทุกสายธุรกิจ ยกเวนสายธุรกิจ IRCT
เน่ืองจากการจัดโครงสรางธุรกิจใหมตามท่ีไดกลาวแลวขางตน ซ่ึงในอนาคตทางบริษัทฯ คาดวา ทุกๆสายธุรกิจมีแนวโนมท่ี
จะสรางกํ าไรใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยเพ่ิมเติมไดมากข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯใชกลยุทธในการควบคุมตนทุนการขายและ
บริการดังที่กลาวในหัวขอตนทุนขาย สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีผลกํ าไรเพ่ิมข้ึน

ทางผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะรักษาและเพ่ิมระดับอัตรากํ าไรท่ีผานมาได ถึงแมวาราคาของสิน
คาทางดานไอทีจะมีแนวโนมที่จะลดลง โดยบริษัทฯพยายามสรางความแตกตางของสินคาและบริการใหแตกตางจากคูแขง
ทํ าใหลดการแขงขันทางดานราคาลง และบริษัทฯพยายามหาสินคาใหมๆ ท่ีเปนท่ีตองการของตลาดออกมาขายอยางตอ
เน่ือง ซึ่งผลิตภัณฑใหมเหลานี้จะมีอัตราก ําไรท่ีสูงกวาผลิตภัณฑเดิม ทํ าใหสามารถชดเชยกับอัตรากํ าไรที่ลดลงของผลิต
ภัณฑเดิมลงได

จ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสํ าคัญตามท่ีไดกลาวขางตน รวมถึงตนทุน

การขายและบริการที่ลดลง และการควบคุมคาใชจายในการบริหารไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทํ าใหในป 2544 และป 2545
บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 15.94 และ รอยละ 35.88 ตามลํ าดับ
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12.3.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2544 มีมูลคาเทากับ 218.20 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2545 มีมูล

คาเทากับ 329.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 50.91 โดย ณ สิ้นป 2544 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบ
ดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ มีมูลคาเทากับ 178.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.66 ของสินทรัพยรวม และ ณ สิ้น
ป 2545 สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 274.05 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 83.22 ของสนิทรัพยรวม สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากป 2544 รอยละ 53.80 สวนสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึนจาก
40.02 ลานบาทในป 2544 เปน 55.25 ลานบาทในป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 38.04  โดยสินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากธุรกิจ
มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทํ าใหมีลูกหน้ีการคาและสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน

องคประกอบหลักของสินทรัพยหมุนเวียนท่ีสํ าคัญ ณ สิ้นป 2545 คือ ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธ ิ196.43 ลาน
บาทคิดเปนรอยละ 59.65 ของสินทรัพยทั้งหมด เงินสดและเงินฝากธนาคาร 37.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.51 ของสิน
ทรัพยทั้งหมด และสินคาคงเหลือ-สุทธ ิ22.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.93 ของสินทรัพยทั้งหมด

คุณภาพของสินทรัพย
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2545 เงินใหกูยืมระยะส้ันท้ังจํ านวนเปนการ

ใหกูยืมแกบริษัทสมารทพร้ินท จํ ากัด โดยเปนเงินตนจํ านวน 1,409,847 บาท และดอกเบ้ียคางรับ 79,452.09 บาท โดยท่ี
บริษัทสมารทพริ้นท ทํ าธุรกิจทางดานการถายเอกสาร การพิมพนามบัตร เปนตน โดยที่ผานมา ตั้งแตป 2541 บริษัทฯถือ
หุนในบริษัทสมารทพร้ินทในสัดสวนรอยละ 39.17 มีนายกังวาล  กุศลธรรมรัตน และ นายจํ ารัส สวางสมุทร เปนกรรมการ
ของบริษัท  ท้ังน้ีนาย กังวาล  กุศลธรรมรัตน และ นายจํ ารัส สวางสมุทร ไดพนสภาพการเปนกรรมการของบริษัทน้ีแลว
และในปจจุบันบริษัท IRCP ไมไดถือหุนในบริษัทน้ีแลว

การใหกูยืมเกิดจากการท่ีบริษัทฯเขาไปค้ํ าประกันวงเงินสินเช่ือใหกับบริษัทน้ี ตอมาบริษัทนี้หยุดดํ าเนินกิจการเม่ือ
เดือนธันวาคมป 2543 เน่ืองจากประสบปญหาขาดทุนจากการดํ าเนินงานหลายป ทํ าใหมีภาระหน้ีสินกับธนาคารพาณิชย
สองแหง  ซ่ึงทางธนาคารพาณิชยท้ังสองแหงดังกลาว ไดเรียกรองสิทธิมายังบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดทํ าการตกลงประนอม
หนี้ใหกับบริษัทนี้โดยรวมกับบริษัทท ี เค เอส อินเตอรพร้ินต้ิง จํ ากัด (ซ่ึงในขณะน้ันถือหุนในบริษัทสมารทพร้ินท รอยละ
19.00) ใหกูยืมเงินในจํ านวนเงนิท่ีเทากัน เพ่ือนํ าไปชํ าระหน้ีใหกับธนาคารดังกลาวโดยแบงเปนงวดๆในป 2544 ปจจุบัน
บริษัทฯไดปลดภาระค้ํ าประกันกับธนาคารท้ังสองแหงดังกลาวเรียบรอยแลวและตอมาบริษัทฯเห็นวาหน้ีท่ีเกิดจากใหบริษัท
สมารทพร้ินทกูยืมน้ัน   เม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินแลว บริษัทน้ีไมนาจะมีความสามารถนํ าเงินมาชดใชใหกับบริษัทฯได
บริษัทฯจึงไดตั้งสํ ารองหน้ีสูญไวเต็มจํ านวนในป 2545 และจะตัดเปนหน้ีสูญ ในป 2546 รวม 1,489,299 ลานบาท

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธ ิเพ่ิมข้ึนจาก 125.85 ลานบาท ณ สิ้นป 2544 เปน 196.43

ลานบาท ณ สิ้นป 2545 เพ่ิมข้ึนรอยละ 56.08 เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยมกีารขยายตัวอยางรวดเร็วทํ าใหมี
รายไดจากการขายและบริการเพ่ิมข้ึน โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในป 2545 ประมาณ 86 วัน แต
โดยปกติแลวบริษัทมีนโยบายใหเครดิตทางการคากับลูกคาภาคเอกชนประมาณ 45 วัน และลูกคาภาคราชการประมาณ 75
วัน ทํ าใหมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจริงที่ประมาณ 60-70 วัน แตจากการคํ านวณขางตน บริษัทฯมียอดลูกหน้ีในเดือน
ธันวาคมสูงเน่ืองจากมีการรับรูรายไดจากโครงการใหญ ทํ าใหระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียท่ีคํ านวณไดนานกวานโยบายท่ี
บริษัทฯต้ังไว
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ในป 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการต้ังสํ ารองหนี้สูญทั้งสิ้น 0.41 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.32 ของยอดลูก
หนี้และตั๋วเงินรับ ณ สิ้นป 2544 สวนในป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีการต้ังสํ ารองหนี้สูญทั้งสิ้น 0.146 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 0.07 ของยอดลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับ ณ สิ้นป 2545 ซ่ึงเปนจํ านวนหน้ีเสียท่ีลดลง

ในป 2545 ลูกคาของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณรอยละ 54 อยูในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเปนลูกคาท่ีมี
ฐานะการเงินที่มั่นคงและเปนมีการชํ าระเงินท่ีแนนอน สวนอีกประมาณรอยละ 46 เปนภาคเอกชน ซ่ึงสวนใหญจะเปนลูกคา
ระดับองคกร ซ่ึงนโยบายการต้ังสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2545 คือ  ส ําหรับลูกคาในภาครัฐ
บาลและรัฐวิสาหกิจจะไมมกีารต้ังสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญ สวนภาคเอกชนจะพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกคาเปนรายๆ
ไป โดยพิจารณาจากลูกหน้ีที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดท้ังจํ านวน โดยมีรายละเอียดของอายุลูกหน้ีในป 2544 และ ป 2545
จากงบการเงินรวม ดังตาราง

31 ธันวาคม 2544 31 ธันวาคม 2545รายละเอียดลูกหน้ี
จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวนเงิน (บาท)

อยูในกํ าหนดชํ าระ 104,251,901 114,281,218
เกินกํ าหนดชํ าระ 1-30 วัน 7,200,422 21,576,736
เกินกํ าหนดชํ าระ 31-60 วัน 2,486,417 42,078,129
เกินกํ าหนดชํ าระ 61-90 วัน 366,990 7,935,160
เกินกํ าหนดชํ าระมากกวา 90 วัน 876,762 2,388,941

ตั๋วเงินรับ 11,077,060 8,312,793
หกั คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (409,658) (145,791)
ลูกหนีก้ารคา-สุทธิ 125,849,894 196,427,186

ในป 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะทํ าการต้ังสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญใหชัดเจนข้ึน คือ ส ําหรับลูกคา
ภาคเอกชนที่มีระยะเวลาเกินกํ าหนดชํ าระมากกวา 180 วัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญรอย
ละ 100 สวนลูกคาภาครัฐบาลไมมีการตั้งสํ ารองเน่ืองจากเปนลูกคาท่ีมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ-สุทธ ิ เพ่ิมข้ึนจาก 12.45 ลานบาท ณ สิ้นป 2544 เปน 22.82 ลานบาท ณ

สิ้นป 2545 เพ่ิมขึ้นรอยละ 83.29 เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยมกีารขยายตัวอยางรวดเร็ว ทํ าใหตองมีการ
เก็บสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2545 ประมาณ 10 วัน

สินคาโดยสวนใหญของสายธุรกิจที่ตองเขาทํ าการประกวดราคาหรือเปนลักษณะโครงการทางบริษัทฯจะสั่งซ้ือสิน
คาเมื่อไดรับคํ ายืนยันการซ้ือจากลูกคาแลวเทาน้ัน สวนสายธุรกิจ IDC จะมีการเก็บสินคาคงคลังบาง ซ่ึงมีนโยบายการควบ
คุมที่ดี โดยการวางแผนการตลาดต้ังแตการรับรูขาวสารสินคาท่ีคาดวาจะออกมาใหมและกระจายขาวสารใหกับรานตัวแทน
จํ าหนายรับรูขาว ทํ าการสํ ารวจตลาดอยางรอบคอบและมีการคาดการณอยางเปนระบบจากผูบริหาร

ในป 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการต้ังสํ ารองขาดทุนจากสินคาลาสมัยท้ังส้ิน 0.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
0.35 ของยอดสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2544 สวนในป 2545 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยทั้งสิ้น 3.34
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.75 ของยอดสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2545 โดยในป 2545 มีการตั้งส ํารองขาดทุนจากสินคา
ลาสมัยคอนขางสูง ซ่ึงเปนผลมาจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายการต้ังสํ ารองที่เขมงวด กลาวคือ สินคาคงเหลือท่ีมี
อายุเกิน 1 ป จะท ําการต้ังสํ ารองรอยละ 100  ทั้งนี้การตั้งส ํารองสินคาลาสมัยวัตถุดิบสวนใหญมากจาก สายธุรกิจ AR และ
สายธุรกิจ IRCT อยางไรก็ตามทางบริษัทฯคาดวาในป 2546 จะสามารถควบคุมใหมีขาดทุนจากสินคาลาสมัยนอยลงเน่ือง
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จากในป 2545 บริษัทฯมีการต้ังสํ ารองอยางเต็มที่แลว โดยอายุของสินคาหลังจากการต้ังสํ ารองแลว ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
2545 เปนดังตาราง

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ สิ้นป 2544 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย 13.77 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2545 บริษัทฯมี

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย 28.55 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ 107.33 เน่ืองจากบริษัทยอยมีผลกํ าไรจากการ
ดํ าเนินงานท่ีดีข้ึน ทํ าใหมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน

ณ สิ้นป 2544 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 1.47 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2545 บริษัทฯมีเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 3.27 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ 122.45 เน่ืองจากบริษัทรวมมีผลกํ าไรจากการดํ าเนิน
งานที่ดีขึ้น ทํ าใหมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนเชนกัน

สภาพคลอง
กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน
ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานสุทธิเทากับ 25.68 ลานบาท โดยบริษัทฯและ

บริษัทยอยไดรับกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก มีผลกํ าไรเพ่ิมข้ึนจากการขายสินคาและบริการ 37.90
ลานบาทและรายการท่ีไมไดรับผลกระทบเปนเงินสดหลักๆ คือ การต้ังสํ ารองจากขาดทุนสินคาลาสมัย 3.29 ลานบาทรวม
ถึงคาเสื่อมราคา 5.95 ลานบาท อยางไรก็ตามเน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทํ าให
มีความจํ าเปนตองการเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นไดจากรายการหลักๆท่ีมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของ
บริษัทฯและบริษัทยอยในเร่ืองของเงินทุนหมุนเวียน คือ ความตองการกระแสเงินสดเพ่ิมเติมเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของลูก
หนี้การคาและตั๋วเงินรับเทากับ 70.48 ลานบาท และมีการเพ่ิมข้ึนของสินคาคงคลัง 13.66 ลานบาท ในขณะทีไ่ดรับกระแส
เงินสดจากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจายเพียง 70.74 ลานบาท สวนในป 2544 มีการใชกระแสเงินสดไปใน
การดํ าเนินงานสุทธิมีคา 5.15 ลานบาท เน่ืองจากมีลูกหน้ีท่ียังไมสามารถจัดเก็บไดจากภาครัฐบาลซ่ึงเปนไปตามระยะเวลา
ปกติของลูกคากลุมน้ี

กระแสเงินสดจากการลงทุน
ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดท่ีใชไปในการลงทุนสุทธิเทากับ 9.64 ลานบาท โดยมีรายการ

หลักๆ คือ การซ้ืออุปกรณ 4.5 ลานบาท เงินมัดจํ าและเงินประกัน 2.49 ลานบาท เงินใหกูแกบริษัทรวม 1.71 ลานบาท เงิน
ฝากธนาคารเพ่ือค้ํ าประกัน 1.45 ลานบาท และเงินสดจายลงทุนในบริษัทรวม 1.09 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดท่ีใชไปในการจัดหาเงินสุทธิเทากับ 8.38 ลานบาท โดยบริษัทฯได

กระแสเงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 42.0 ลานบาท และมีกระแสเงินสดท่ีใชไปสํ าหรับจายเงินปนผลใหผูถือหุน
จํ านวน 37.80 ลานบาท จายเงินกูยืมจากธนาคาร 9.60 ลานบาท และจายคืนเงินกูระยะยาวอีกจํ านวน 1.99 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.40 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 1.20 เทา

โดยวงจรเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยมีคาเทากับ 22 วันลดลงจากป 2544 ท่ีมีวงจรเงินสด 27 วัน อันเน่ืองจาก
บริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 86 วัน และมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 10 วัน ในขณะท่ีมีระยะเวลาชํ าระหน้ี 74 วัน จาก
อัตราสวนสภาพคลองดังกลาวจะเห็นไดวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีสภาพคลองอยางเพียงพอในการดํ าเนินธุรกิจ และ ณ
สิ้นป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดกวา 38 ลานบาท  ประกอบกับบริษัทฯกํ าลังอยูระหวางการขายหุนเพ่ิมทุนให
กับประชาชน ดังน้ันจะทํ าใหมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนลดลงในอนาคต ทํ าใหมีความสามารถในการกูยืมไดเพ่ิมข้ึน



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 91

แหลงที่มาของเงินทุน
(1)! หน้ีสิน
หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2544 มีมูลคา 133.62 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2545 มีมูลคา 202.61ลานบาท เพ่ิมข้ึน 68.99

ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.64 โดยหน้ีสินสวนท่ีเพ่ิมข้ึน สวนใหญเปนเจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย ในป 2544 มีมูลคา
เทากับ 79.96 ลานบาท และในป 2545 มีมูลคาเทากับ 150.70 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 70.74 ลานบาท เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงิน
จายที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากธุรกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ณ สิ้นป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินระยะยาวเพียง 0.9
ลานบาท ซึ่งถือวานอยมาก ทํ าใหบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีภาระหน้ีสินในระยะยาวมากนัก

(2)! สวนของผูถือหุน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 42 ลาน

บาท เปน 84 ลานบาท เพ่ือนํ าไปใชในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน
4.2 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 10 บาท  โดยการเพ่ิมทุนดังกลาวจดทะเบียนชํ าระแลวเต็มจํ านวน และในเดือนกุมภาพันธ 2546
บริษัทฯไดทํ าการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 84 ลานบาท เปน 110 ลานบาท เพ่ือนํ าหุนเพ่ิม
ทุนจํ านวน 13 ลานหุนเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไป โดยเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน หุนละ
2 บาท

กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจํ าป 2545 ของ
บริษัทฯ ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนสํ าหรับผลการดํ าเนินงานในป 2544 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท รวมเปนจํ านวน
เงินทั้งสิ้น 10.50 ลานบาท ซ่ึงจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2545 เรียบรอยแลว และตามมติที่ประชุม
ใหญวิสามัญผูถือหุนประจํ าป 2545 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 6.50 บาท จํ านวนเงิน 27.30 ลานบาท

(3)! ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน พบวา ณ สิ้นป 2545 และ ป 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 1.60 เทา และ 1.12 ตามลํ าดับ เน่ืองจากบริษัทฯมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจากยอด
เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีสูง ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนมีการเพ่ิมทุนข้ึนมาเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการ
ประมูลงานจากทางภาคราชการ โดยบริษัทฯมีอัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบ้ีย 42.93 เทา หากบริษัทฯสามารถระดม
ทุนเพ่ิมไดจาการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับประชาชนในคร้ังน้ี จะทํ าใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของของผูถือหุนของ
บริษัทลดลงซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯท่ีเหมาะสมและมีความสามารถในการชํ าระดอกเบ้ียท่ีดีมาก

ในป 2545 บริษัทฯไดจายเงินปนผลสํ าหรับผลประกอบการในป 2544 เทากับ 2.50 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 79
ของกํ าไรสุทธิ เปนจํ านวนเงินท้ังส้ิน 10.5 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทฯมีการจายปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 6.50 บาท รวมเปนจํ านวนเงินท้ังส้ิน 27.30 ลานบาท ทํ าใหในป 2545 บริษัทฯมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนท้ัง
หมดรวมหุนละ 9 บาท รวมเปนจํ านวนเงินท้ังส้ิน 38.50 ลานบาท

นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมือ่วันที่ 28 มีนาคม 2546 มีมติเสนอใหนํ าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจํ าปเพ่ือจัดสรรกํ าไรสุทธิโดยการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.75 บาท เปนจํ านวนเงิน 31.5
ลานบาท และจัดสรรไวเปนเงินทุนสํ ารองตามกฎหมายจ ํานวน 4.2 ลานบาท เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีเงินทุนสํ ารองตาม
กฎหมายแลวจํ านวน 4.2 ลานบาท หลังจากการจายเงินปนผลแลว จากงบการเงิน ณ สิ้นป 2545 โดยไมคํ านึงถึงปจจัย
เร่ืองอ่ืนท่ีกระทบตอสวนของผูถือหุนในชวงตนปจนกระท่ังจายเงินปนผล บริษัทฯมีกํ าไรสะสมเหลือเทากับ 15.18 ลานบาท
และสวนของผูถือหุนเทากับ 95.18 ลานบาท
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12.3.3 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

เน่ืองจากบริษัทฯอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับความไมแนนอนดานรายได ซ่ึงรายไดหลักสวนหน่ึงข้ึนอยูกับความ
สามารถในการประมูลงาน  ดังน้ันปจจัยและอิทธิพลท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท ได
แก โครงการที่ไดย่ืนประมูลแลวแตยังไมทราบผลการประมูลและโครงการท่ียังไมไดเขาไปประมูล แตมีแผนงานท่ีจะเขาไป
ประมูล

12.3.3.1! โครงการที่ไดย่ืนประมูลแลวแตยังไมทราบผลการประมูล (ณ วันที ่30 เมษายน 2546)

ลาํดบัท่ี ชือ่โครงการ เจาของโครงการ
มลูคาโครงการ 

(ลานบาท)
1 ครุภัณฑ อุปกรณพิเศษ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 10.84
2 ระบบจดัเกบ็เอกสาร ธนาคารกสิกรไทย 5.00

ยอดรวม 15.84
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12.3.3.2! โครงการที่ยังไมไดเขาไปประมูล แตมีแผนงานท่ีจะเขาไปประมูล (ณ วันที ่30 เมษายน 2546)

ลําดบัท่ี ชือ่โครงการ เจาของโครงการ
มลูคาโครงการ 

(ลานบาท)

1 การพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมประยกุตในสวนของระบบ Interconnect การสือ่สารแหงประเทศไทย 300.00

2 ระบบการพิมพใบแจงคาใชบรกิารโทรคมนาคม การสือ่สารแหงประเทศไทย 150.00
3 อินเตอรเน็ตตําบลระยะที ่3 กระทรวงมหาดไทย 180.00
4 ระบบเครอืขายสาํหรบังานหองสมดุ มหาวิทยาลยัขอนแกน 6.00
5 ระบบเครอืขายสาํหรบัคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาลาดกระบงั 4.20
6 ระบบเครอืขายสาํหรบัคณะวิทยาศาสตร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 8.00
7 ระบบเครอืขายสารสนเทศ การรถไฟแหงประเทศไทย 10.00
8 ระบบแผนที่ สาํนักเศรษฐกจิการเกษตร 15.00

ยอดรวม 673.20


