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12. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมา

12.1 ผูสอบบัญชีป 2546

ผูสอบบัญชี : นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต : เลขท่ี 3930

บริษัท : บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

12.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของงบการเงินสําหรับป 2543 ตรวจสอบโดยนางสาวอรนุช แกวชนะผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4442
ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยงบการเงินไดแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ถูกตองตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในชวงป 2544 - 2545 บริษัทไดเปล่ียนผูสอบบัญชีเปนผูสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไวกับสํานักคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในป 2544 ทั้งนี้เพ่ือเตรียมพรอมในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
ทั่วไป พรอมทั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งบการเงินสําหรับป 2544-2545 ถูกตรวจสอบ
โดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอรจํากัด ซึ่งไดแสดงความ
เห็นวา เปนงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานถูกตองตามสาระสําคัญของหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ยกเวนสินคาคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2544 จํานวน 39.5 ลานบาท ซึ่งนายประดิษฐไม
ไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี จึงไมสามารถเขารวมเขาสังเกตการณในชวงเวลาดังกลาว รวมทั้งไมสามารถใชวิธี
อ่ืนในการตรวจสอบได  จึงใชตัวเลขของผูสอบบัญชีในป 2543 เปนยอดสินคาคงเหลือตนงวดของป 2544

และในป 2546 บริษัทไดเปล่ียนผูสอบบัญชีอีกครั้งตามเงื่อนไขที่ทําไวกับนักลงทุนสถาบันรายหนึ่ง โดยงบการ
เงิน ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546 สอบทานโดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3930 บริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งสรุปไดวาเปนงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่
ถูกตองตามสาระสําคัญของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเวนสินคาคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
จํานวน 125.3 ลานบาท เนื่องจากนายศุภชัยไมไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี จึงไมสามารถเขารวมเขาสังเกต
การณในชวงเวลาดังกลาว รวมท้ังไมสามารถใชวิธีอ่ืนในการตรวจสอบได  จึงใชตัวเลขของผูสอบบัญชีในป
2545 เปนยอดสินคาคงเหลือตนงวดของป 2545 และหากผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบโดยวิธีอ่ืนได อาจเกิด
รายการปรับปรุงที่จะกระทบตองบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมของไตรมาสที่ 1 ป 2546  นอกจากนี้ งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม
2545 จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทเพ่ือใชประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินปจจุบัน  อยางไรก็
ตามงบการเงินดังกลาวไมไดผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
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12.3 ตารางสรุปงบการเงิน

2543 2544 2545
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ

งบดุล
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,054           0.7% 520              0.3% 131,712        23.4% 246              0.1%
ลูกหน้ีการคา 68,491          47.2% 97,247          51.3% 211,001        37.4% 241,349        50.2%
งานระหวางกอสราง 23,493          16.2% 23,493          12.4% 125,094        22.2% 99,829          20.8%
สินคาคงเหลือ 16,011          11.0% 18,347          9.7% 175              0.0% 175              0.0%
เงินทดลองจาย 878              0.6% 4,784           2.5% 6,565           1.2% 2,585           0.5%
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,343           2.3% 3,559           1.9% 12,650          2.2% 6,890           1.4%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 113,271        78.1% 147,950        78.1% 487,199        86.4% 381,223        79.3%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 21,105          14.6% 21,993          11.6% 53,833          9.6% 76,892          16.0%
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9,541           6.6% 17,730          9.4% 19,567          3.5% 19,237          4.0%
สินทรัพยอ่ืน 1,103           0.8% 1,719           0.9% 3,036           0.5% 3,357           0.7%
สินทรัพยรวม 145,021        100.0% 189,393        100.0% 563,635        100.0% 480,709        100.0%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 16,331          11.3% 33,667          17.8% 59,474          10.6% 7,549           1.6%
เจาหนี้การคา 61,034          42.1% 65,680          34.7% 157,455        27.9% 55,393          11.5%
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,320           2.3% 10,553          5.6% 39,283          7.0% 46,608          9.7%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 81,757          56.4% 121,777        64.3% 281,410        49.9% 132,768        27.6%
หนี้สินรวม 83,476          57.6% 122,520        64.7% 281,410        49.9% 132,768        27.6%
ทุนที่ออกและเรียกชําระ 20,000          13.8% 20,000          10.6% 147,950        26.2% 160,000        33.3%
สวนเกินมูลคาหุน -              0.0% -              0.0% 90,195          16.0% 115,500        24.0%
กําไรสะสม 41,544          28.6% 46,873          24.7% 44,079          7.8% 72,441          15.1%
รวมสวนของผูถือหุน 61,544          42.4% 66,873          35.3% 282,224        50.1% 347,941        72.4%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 145,021        100.0% 189,393        100.0% 563,634        100.0% 480,709        100.0%
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและบริการ 381,336        95.8% 359,647        95.4% 1,104,589     98.8% 443,852        99.4%
รายไดจากคาเชาระบบ 11,567          2.9% 11,454          3.0% 10,783          1.0% 2,209           0.5%
รายไดรวม 398,049        100.0% 377,046        100.0% 1,118,208     100.0% 446,578        100.0%
ตนทุนขายและตนทุนบริการ 305,666        76.8% 292,786        77.7% 860,285        76.9% 376,564        84.3%
คาใชจายในการขายและบริหาร 72,848          18.3% 63,391          16.8% 120,867        10.8% 29,039          6.5%
ดอกเบี้ยจาย 1,883           0.5% 1,643           0.4% 5,342           0.5% 19               0.0%
ภาษีเงินได 5,403           1.4% 5,898           1.6% 40,063          3.6% 12,594          2.8%
กําไรสุทธิ 12,249          3.1% 13,328          3.5% 91,651          8.2% 28,362          6.4%
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 893 (697) 26,658 (70,007)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,474) (12,174) (41,974) (46,889)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,022) 12,336 146,508 (14,570)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ (5,603) (534) 131,192 (131,466)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 27,763          1,054 520 131,712        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 22,160 520 131,712 246              
* ขอมูลงบกระแสเงินสดป 2543 มิไดผานการตรวจสอบ แตทั้งนี้เพ่ือใชประโยชนในการเปรียบเทียบ
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2543 2544 2545
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.39             1.21             1.73             2.87             
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.85             0.80             1.22             2.05             
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.00 (0.00) 0.07 (0.34)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.36             4.48             7.24             7.89             
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย (เทา) 83               80               50               46               
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.29             4.75             5.88             9.26             
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (เทา) 57               76               61               39               
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.29             4.62             7.71             14.15           
ระยะเวลาชําระหนี้ (เทา) 84 78 47 25               
Cash Cycle 56               78               64               59               

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitabity Ratio)
อัตรากําไรข้ันตน (%) 22.2% 21.1% 22.9% 15.6%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.0% 5.6% 12.3% 9.2%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.2% -0.2% 2.4% -170.9%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.1% 3.5% 8.2% 6.4%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 21.1% 20.8% 52.5% 36.0%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.5% 8.0% 24.3% 21.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 160.8% 119.2% 514.5% 608.2%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 244.7% 225.5% 297.0% 342.1%

อัตราสวนการวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.36             1.83             1.00             0.38             
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 4.34             4.17             13.49           (3,020.74)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) (เทา) 0.08             (0.04) 0.26             (86.32)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 40.8%  22.5% 103.0% na.

ตอหุน (คํานวณที่ราคาพาร 5 บาท/หุน)
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 15.39           16.72           8.82             10.87           
กําไรสุทธิ (บาท) 3.06             3.33             2.86             3.55             
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12.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

12.4.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา

จากการใหความสําคัญของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในประเทศ ทําใหในป 2545 งบประมาณการลงทุนดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25 เมื่อเทียบกับปกอน เชนเดียวกันกับงบ
ประมาณการลงทุนของกลุมการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งถือเปนกลุมลูกคาหลักและมีสัดสวนรายได
ประมาณรอยละ 70 ของรายไดจากการดําเนินงาน มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25

ผลของสภาวะอุตสาหกรรมที่เอื้ออํานวยตอการทําธุรกิจ นับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลประกอบการ
ของบริษัทเปนไปในทิศทางที่ดี โดยในป 2545 รายไดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจาก 371.10 ลาน
บาทในป 2544 เปน 1,115.37 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เทาตัว ซึ่งกลุมลูกคาหลักมา
จากภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจประมาณรอยละ 70 ของรายไดจากการดําเนินงาน สาเหตุหลักสวนหนึ่ง
มาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนโครงการของการสื่อสารแหงประเทศไทย บริษัทเริ่มดําเนินโครงการให
กับการสื่อสารฯ ต้ังแตป 2543 และไดรับความไววางใจใหดําเนินโครงการอื่นในปถัดมาอยางตอเนื่อง
ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจาก 6.68 ลานบาทในป 2543 เปน 362.31 ลานบาทในป 2545 ประกอบกับบริษัท
ไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้นเชนกัน และ
ในชวงป 2545 บริษัทดําเนินโครงการใหแกทั้งสององคกร จํานวน 27 โครงการ คิดเปนมูลคารวม
774 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 69 ของยอดขาย

สําหรับบริการดานการใหเชาระบบสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึงระบบคอมพิวเตอร และระบบเชื่อมโยงโครง
ขาย) บริษัทคาดวาจะสามารถขยายตัวเพ่ิมขึ้นได เนื่องจากในปจจุบันหลายองคกรทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญเริ่มใชบริการเชาระบบสารสนเทศจากภายนอกแทนการลงทุนดวยตนเอง รวมท้ังบริษัทได
ต้ังหนวยงานดานโครงการพิเศษ ซึ่งทําหนาที่ดูแลธุรกิจบริการใหเชาระบบฯ และรวมถึงธุรกิจใหมๆ
ขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งหากบริษัทสามารถขยายธุรกิจการใหเชาระบบฯ ได จะทําใหรายไดเติบโตขึ้น อยาง
ไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจการใหเชาระบบฯ เปนการใหเชาทรัพยสินของบริษัท ซึ่งประกอบดวย
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รวมถึงอุปกรณโครงขายสารสนเทศ ดังนั้นจะทําใหสินทรัพยของ
บริษัทเติบโตและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจดานการใหเชาระบบฯ

และเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการใหบริการ บริษัทวาง
แผนในการจัดตั้งศูนยบริการลูกคาขึ้นตามภูมิภาคตางๆ จํานวน 8 แหง ซึ่งบริษัทคาดวาจะดําเนิน
การเปดศูนยบริการลูกคาครบทุกศูนยภายในป 2546 และเมื่อเดือนมีนาคมบริษัทไดเปดศูนยบริการ
แหงแรกที่จังหวัดชลบุรีอยางเปนทางการเรียบรอยแลว โดยในระยะแรกบริษัทคาดวาจะใหบริการ
ดานบํารุงรักษาแกกลุมลูกคาปจจุบัน หลังจากนั้นจะใชเปนฐานในการขยายลูกคาในสวนภูมิภาค

สําหรับอัตรากําไรของบริษัทที่ผานมา การตั้งงบประมาณการคาใชจายของแตละโครงการเพื่อควบ
คุมการเบิกจาย ทําใหบริษัทสามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารอยางมีประ
สิทธิภาพ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.0 ของรายไดจากการขายและ
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บริการในป 2543 เปนรอยละ 12.3 ของรายไดจากการขายและบริการในป 2545 และสงผลกระทบ
ตออัตรากําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 3.1 รายไดรวมในป 2543 เปนรอยละ 8.2 ของรายไดรวมในป
2545

และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานเทากับ 446.06 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 223 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
และอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 9.2 และรอยละ 6.4 ของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงจากปกอน
ทั้งนี้เนื่องจากอัตรากําไรที่ลดลงของโครงการขนาดใหญโครงการหนึ่ง

ดานสินทรัพยรวม บริษัทมีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจาก 145.02 ลานบาท ณ ส้ินป 2543 เปน 480.71
ลานบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546 หรือมีอัตราการเติบโตของสินทรัพยเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 200 ซึ่ง
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ที่ทําใหลูกหนี้การคาและงานระหวางการกอสรางมีมูล
คาสูงขึ้น

สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีแนวโนมที่ดีขึ้นจาก 1.36 เทา ณ ส้ินป 2543 เปน 0.38 เทา ณ
ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546 ทั้งนี้เนื่องจากการเติบโตของผลการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น และการเสนอขาย
หุนเพ่ิมทุนในชวงป 2545 จํานวน 55,000 หุน ในราคาหุนละ 1,000 บาท (ราคาพาร) และจํานวน
55,000 หุน ในราคาหุนละ 3,100 หุนใหแกผูถือหุนเดิม รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 225.50 ลานบาท ทําให
บริษัทมีสภาพคลองที่ดีขึ้น

12.4.2 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑและบริการ

1. รายไดจากการขายหรือบริการ

ในป 2544 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 371.10 ลานบาท ซึ่งลดลงเล็กนอยประมาณรอย
ละ 5.5 เมื่อเทียบกับป 2543 และเพ่ิมขึ้นเปน 1,115.37 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ
300 เมื่อเทียบกับป 2544 และในไตรมาสที่ 1 ของป 2546 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน
เทากับ 446.06 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนเทากับรอยละ 223 โดย
แบงเปนรายไดจากการออกแบบและรับเหมาวางระบบฯ : คาบริการดานบํารุงรักษาและพัฒนา
โปรแกรม : การใหเชาระบบสารสนเทศประมาณ 90 : 9 : 1

อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบมูลคาของยอดขาย (Actual sales order) กับรายไดจากการ
ดําเนินงานที่บันทึกตามมาตรฐานบัญชีในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอ
เนื่อง หรือประมาณรอยละ 50 ตอป  แตเนื่องจากเกณฑการรับรูรายไดของบริษัทจะบันทึกตอ
เมื่องานเสร็จ พรอมทั้งตรวจนับเพ่ือสงมอบโครงการโดยลูกคาเรียบรอยแลว ตัวอยางเชน ในป
2544 บริษัทไดรับคัดเลือกใหดําเนินงานหลายโครงการในชวงไตรมาสสุดทายของป และบาง
โครงการมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป โดยมียอดขายของทั้งปรวม 730 ลานบาท แตบริษัทได
บันทึกเปนรายไดจากการดําเนินการจํานวน 371 ลานบาท และยอดขายสวนที่เหลือไดบันทึก
เปนรายไดจากการดําเนินงานในป 2545  ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑการรับรูรายได
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การเปรียบเทียบยอดขายกับรายไดจากการดําเนินงานที่บันทึกตามมาตรฐานบัญชี
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407 446

-
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(ลานบาท)

2543 2544 2545 2546 (Q1)

ยอดขาย รายได

2. รายไดอ่ืน

รายไดอ่ืน ประกอบดวย (1) กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้ออุปกรณ
โครงขายจากตางประเทศเปนเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และไดมีการซื้อสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตาง
ประเทศลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และบริษัทมี
กําไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเทากับ 5.10 ลานบาทในป 2544 และ 2.23 ลานบาทในป 2545
และ และ (2) ดอกเบี้ยรับ และรายไดอ่ืน เทากับ 0.84 ลานบาท ในป 2544 และ 0.60 ลานบาท
ในป 2545 และในไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทมีรายไดอ่ืนเทากับ 0.51 ลานบาท

3. ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร

เนื่องจากตนทุนการขายและบริการประมาณรอยละ 80 เปนตนทุนสินคา ประกอบกับบริษัทจะ
ส่ังซื้อสินคาตอเมื่อดําเนินโครงการ ซึ่งทําใหบริษัทไมมีนโยบายในการสั่งซื้อสินคาลวงหนาเพ่ือ
เก็บเปนสินคาคงคลัง ดังนั้นบริษัทจึงสามารถกําหนดอัตรากําไรขั้นตนที่เหมาะสมของแตละ
โครงการได หากเปรียบเทียบสัดสวนของตนทุนขายและบริการกับรายไดจากการดําเนินงาน
สัดสวนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย หรือคิดเปนสัดสวนเฉล่ียประมาณรอยละ 80 ของ
รายไดจากการดําเนินงาน

คาใชจายในการขายและบริหารแปรผันตามรายไดจากการดําเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากโครงสราง
ของคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนหนึ่งแปรผันตามยอดการสั่งซื้อ ตัวอยางเชน ในป 2545
บริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น
ตามจาก 63.39 ลานบาทในป 2544 เปน 120.87 ลานบาทในป 2545 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 90.7
อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม สัดสวน
ดังกลาวมีการลดลงอยางตอเนื่องซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย โดยมีสัด
สวนเทากับรอยละ 18.3 ในป 2543 รอยละ 16.8 ในป 2544 รอยละ 10.8 ในป 2545 และรอย
ละ 6.5 ในไตรมาสที่ 1 ป 2546
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4. กําไร

บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ  5.0 ของรายไดจากการดําเนินงานในป
2543 รอยละ 5.6 ของรายไดจากการดําเนินงานในป 2544 และรอยละ 12.3 ของรายไดจาก
การดําเนินงานในป 2545 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการดําเนินงานสูงกวา
อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายและบริการ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการควบคุมตนทุนขาย
และบริหาร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบุคลากร อัตรากําไรสุทธิเทา
กับรอยละ 3.1 ของรายไดรวม ในป 2543 รอยละ 3.5 ของรายไดรวม ในป 2544 และรอยละ
8.2 ของรายไดรวม ในป 2545

สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเปนรอยละ 15.6 เนื่องจากมีโครง
การขนาดใหญโครงการหนึ่ง ซึ่งบริษัทเปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor) และมีการบันทึกเปน
รายไดเกือบรอยละ 50 ของรายไดจากการดําเนินงาน จึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง รวมท้ัง
กระทบตออัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิลดลงเหลือรอยละ 9.2% และ 6.4%
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายรักษาอัตรากําไรขั้นตนประมาณรอยละ 20

ตารางเปรียบเทียบกําไรขั้นตนและกําไรสุทธิ
(ลานบาท) YoY (%)

2543 2544 2545 2546 (Q1) 2544 2545 2546 (Q1)

กําไรข้ันตน
(Gross profit)

87.24 78.32 255.09 69.50 (10.2%) 225.7% na.

อัตรากําไรข้ันตน
(Gross margin)

22.2% 21.1% 22.9% 15.6% (5.0%) 8.5% (31.9%)

กําไรสุทธิ
(Net profit)

12.24 13.33 91.65 28.36 8.9% 587.5% na.

อัตรากําไรสุทธิ
(Net margin)

3.1% 3.5% 8.2% 6.4% 12.9% 134.3% (30.0%)

5. อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน

ในป 2545 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 52.5 ขณะที่ในป 2544 เทากับ
รอยละ 21.1 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการดําเนินงานกวา 3 เทา และไตรมาสที่
1 ป 2546 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนประมาณรอยละ 36

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีประวัติการจายเงินปนผลดังนี้

2543 2544 2545
เงินปนผล (บาทตอหุน) 250 150 1,888.88
อัตราการจายเงินปนผล 41% 23% 103%
จํานวนหุน 20,000 หุน 20,000 หุน 50,000 หุน

หมายเหตุ : มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท
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12.4.3 ฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย

สินทรัพยของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนกวารอยละ 80 ของสินทรัพยรวม ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 113.27
ลานบาท ณ ส้ินป 2543 เปน 487.20 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณกวารอยละ 330
ตอป ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งทําใหลูกหนี้การคาและงานระหวางกอสรางสูงขึ้นตาม และ
เงินสดที่ไดรับจากการจําหนายหุนเพ่ิมทุนจํานวน 110,000 หุนใหแกผูถือหุนเดิม สําหรับไตรมาสที่
1 ป 2546 สินทรัพยหมุนเวียนลดลงเหลือ 381.22 ลานบาท เนื่องจาก (1) การลดลงของเงินสดและ
เงินฝากธนาคารที่ถูกนําไปใชชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและเปนเงินฝากค้ําประกันการดําเนินโครง
การ และ (2) การเพิ่มขึ้นของโครงการที่ดําเนินการวางระบบฯ แลวเสร็จ ซึ่งทําใหงานระหวางกอ
สรางลดลง

บริษัทมีสินทรัพยถาวรคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4 ของสินทรัพยรวม ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ของป
2546 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่นอยมากและสวนใหญเปนเงินลงทุนในอุปกรณสํานักงาน และเงินฝาก
ค้ําประกันโครงการ

และจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร จึงทําใหสินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิม
ขึ้นจาก 145.02 ลานบาท ณ ป 2543 เปน 563.63 ลานบาท ณ ป 2545 ขณะที่การลดลงของสิน
ทรัพยหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ป 2546 ทําใหสินทรัพยรวมลดลงเหลือ 480.71 ลานบาท

2. ลูกหน้ีการคา

ลูกหนี้การคาของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 68.49 ลาน
บาทในป 2543 เปน 211.00 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 หรือเพ่ิมขึ้นกวา 3 เทา อัตราการหมุนเวียน
ของลูกหนี้การคามีการปรับตัวที่ดีขึ้นจาก 4.36 เทา ณ ส้ินป 2543 เปน 7.24 เทาในป 2545

สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2546 ลูกหนี้การคา 241.35 ลานบาท อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
เทากับ 7.89 เทา

โดยปกติ ระยะเวลาเก็บหนี้จําแนกตามกลุมลูกคาไดดังนี้ (1) กลุมภาครัฐบาล ระยะเวลาเก็บหนี้ 60
วันภายหลังตรวจรับงาน (2) กลุมรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาเก็บหนี้ 45-60 วันภายหลังตรวจรับงาน และ
(3) กลุมภาคเอกชน ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ 30-60 วันภายหลังตรวจรับงาน  ขณะที่ระยะเวลา
เก็บหนี้โดยเฉลี่ยเทากับ 50 วัน ณ ส้ินป 2545 และ 46 วัน ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546
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และ ณ ส้ินไตรมาส 1 ป 2546 ลูกหนี้การคาแบงตามอายุหนี้มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหน้ีการคาแบงตามอายุ มูลคา สัดสวน (%)

ยังไมถึงกําหนดชําระ 83.08 ลานบาท 34.42%

คางชําระ 1 เดือนถึง 3 เดือน 109.12 ลานบาท 45.21%

คางชําระ 3 เดือนถึง 6 เดือน 49.06 ลานบาท 20.33%

คางชําระ 6 เดือนถึง 12 เดือน 0.03 ลานบาท 0.01%

มากกวา 12 เดือน 1.27 ลานบาท 0.52%

รวม 241.35 ลานบาท 100.0%

หมายเหตุ : ลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระหมายถึงโครงการที่บริษัทดําเนินการเสร็จส้ินและผานการตรวจนับ
สินคาโดยลูกคาเรียบรอยแลว และอยูระหวางการเรียกเก็บคาบริการแตยังไมถึงวันกําหนดจายตามระยะ
เวลาการใหสินเชื่อ (Credit term)

สวนของลูกหนี้การคาที่มีระยะเวลาเกิน 12 เดือน จํานวน 1.27 ลานบาท  เปนคาเชาคงคางของ
บจก. CCS ซึ่ง ณ ปจจุบัน ไดชําระคาเชาดังกลาวใหแกบริษัทเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2546

กลุมลูกคาที่มีปญหาสวนใหญเปนบริษัทรับเหมาชวง (Subcontractor) และบริษัทขนาดเล็กที่ทํา
ธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งซื้อสินคาจากบริษัทเพ่ือจําหนายหรือนําไปติดตั้งใหแกลูกคาของตน
ปจจุบันมีมูลคาการจําหนายใหแกลูกคากลุมดังกลาวนอยกวารอยละ 1 ของรายไดจากการดําเนิน
งาน

3. สภาพคลอง

งบกระแสเงินสด
2543* 2544 2545
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 893 (697) 26,658 (70,007)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,474) (12,174) (41,974) (46,889)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,022) 12,336 146,508 (14,570)
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิม่ขึ้น (ลดลง) -สุทธิ (5,603) (534) 131,192 (131,466)
เงินสดและเงินฝากจากสถาบันการเงิน ณ วนัตนป 27,763          1,054 520 131,712        
เงินสดและเงินฝากจากสถาบันการเงิน ณ วนัสิ้นป 22,160 520 131,712 246              
* ขอมูลงบกระแสเงินสดป 2543 มิไดผานการตรวจสอบ แตท้ังน้ีเพือ่ใชประโยชนในการเปรียบเทียบ

2546 (Q1)
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ณ ส้ินป 2544 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใชไปในการดําเนินงาน 0.70 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 54 ซึ่งทําใหมูลคาของลูกหนี้การคาและงานระหวางกอสรางเพิ่ม
ขึ้น ดานเงินสดสุทธิที่ใชในการลงทุนเทากับ 12.17 ลานบาท สวนใหญใชลงทุนในอุปกรณสํานักงาน
และดานเงินสดสุทธิที่ไดมาจากการจัดหาเงิน เทากับ 12.33 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

ณ ส้ินป 2545 เงินสดสุทธิที่ไดรับการดําเนินงานเทากับ 26.66 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลประกอบการที่สูงขึ้น ดานเงินสดสุทธิใชในการลงทุนเทากับ 41.97 ลานบาท เปนผลมาจาก
จํานวนเงินฝากค้ําประกันโครงการเพิ่มขึ้นตามยอดขาย และการลงทุนในอุปกรณสํานักงาน ดาน
การจัดหาเงิน บริษัทมีเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงินจํานวน 131 ลานบาท เปนผลมาจากการขายหุน
เพ่ิมทุนจํานวน 218.15 ลานบาท

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใชไปในการดําเนินงาน เทากับ 70.01 ลานบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเจาหนี้การคา ดานการลงทุน บริษัทไดซื้อหนวยลงทุนกับกอง
ทุนแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากค้ําประกันโครงการ  ซึ่งทําให
เงินสดสุทธิที่ใชไปในการลงทุน เทากับ 46.89 ลานบาท ดานการจัดหาเงิน บริษัทไดชําระคืนเงินกู
ระยะส้ันจํานวน 51.93 ลานบาท ซึ่งทําใหเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงินลดลง 14.57 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลอง

บริษัทมีอัตราสภาพคลองและอัตราสภาพคลองหมุนเร็วที่ดีขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 1.39 เทา
และ 0.85 เทา ตามลําดับ ในป 2543 เปน  1.73 เทา และ 1.22 เทา ตามลําดับ ในป 2545 ทั้งนี้
เนื่องจากจํานวนเงินสดที่เพ่ิมขึ้นจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน และการรับรูรายไดที่เพ่ิมขึ้นในชวงป
2545

สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2546 บริษัทยังคงมีอัตราสภาพคลองและอัตราสภาพคลองหมุนเร็วที่ดีขึ้น ซึ่ง
เทากับ 2.87 เทา และ 2.06 เทา ตามลําดับ เนื่องจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนในอัตราสวนที่
สูงกวาการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน ทั้งนี้เปนผลมาจากการชําระคืนเงินกูระยะส้ัน 51.93 ลาน
บาท และการชําระคาอุปกรณตางๆ ที่ใหในการติดตั้งระบบฯ ใหแกผูผลิตประมาณ 102.05 ลาน
บาท ซึ่งทําใหเจาหนี้การคาลดลง

4. รายจายลงทุน

ปจจุบันบริษัทวางแผนลงทุนประมาณ 16 ลานบาทสําหรับจัดตั้งศูนยบริการตามภูมิภาคตางๆ
จํานวน 8 แหงภายในป 2546 ซึ่งศูนยบริการดังกลาวเปนการเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตลอดจนเปนศูนยกลางในการขยายกลุมลูกคาในสวนภูมิภาค บริษัทคาดวาจะไดรับผลตอบแทนตอ
การลงทุนประมาณรอยละ 25
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5. แหลงท่ีมาของเงินทุน

บริษัทมีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่ลดลงจาก 1.83 เทา ณ ส้ินป 2544 เปน 1.00 เทา ณ ส้ินป
2545 และลดลงเหลือ 0.38 เทา ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2546 ขณะที่หนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทในกลุมส่ือสารประมาณ 2.35 เทา (ขอมูลจากระบบ I-SIM ของตลาดหลักทรัพยฯ)

ปจจุบัน บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุน ดังนี้

(1) การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีแหลงเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งหมด โดยเปนลักษณะเงินเบิก
เกินบัญชี หนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) และต๋ัวสัญญาใชเงิน คิดเปนวงเงินกู
ประมาณ 441 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546)

(2) การเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัท

นอกจากแหลงเงินทุนที่มาจากสถาบันการเงิน บริษัทมีแหลงเงินทุนจากการเสนอขายหุนเพ่ิม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งในชวงป 2545 บริษัทไดมีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
บริษัทไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 55,000 หุนในราคา 1,000 บาทตอหุน
(ราคาพาร) เสนอขายใหแกกลุมผูถือหุนเดิมเมื่อเดือนสิงหาคม และครั้งที่ 2 บริษัทไดออกและ
เสนอขายหุนเพ่ิมทุนอีกจํานวน 55,000 หุน ในราคา 3,100 บาทตอหุนใหแกผูถือหุนเดิมเมื่อ
เดือนธันวาคม ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกลาวทําใหบริษัทมีเม็ดเงินเขามาจํานวน 225.50 ลานบาท

นอกจากนี้ ในป 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 8 ลานหุน โดยแบงเปน (ก) เสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 1 ลานหุน
โดยแบงเปน 400,000 หุน ในราคาเสนอขาย 5 บาท และจํานวน 600,000 หุน ในราคาเสนอ
ขาย 15.50 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 11.30 ลานบาท ซึ่งไดจัดสรรเรียบรอยแลวเมื่อเดือน
พฤษภาคม และ (ข) เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 7 ลานหุน

12.4.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

สําหรับป 2546 บริษัทคาดวารายไดจากการดําเนินงานยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการใหความ
สําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของภาครัฐบาล และภาคเอกชน
โดยเฉพาะในกลุมส่ือสารโทรคมนาคม ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทและคาดวางบประมาณเงินลงทุน
ดานการพัฒนาระบบฯ เปน 14,350 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 12 เมื่อเทียบกับปกอน ในป
2545 บริษัทไดเขารวมดําเนินโครงการเพียงรอยละ 6 ของงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาระบบฯ
ของกลุมดังกลาว ดังนั้น บริษัทคาดวารายไดจะสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายที่กําหนดไวประมาณ
รอยละ 30

เนื่องจากในอดีตบริษัทมักติดขัดปญหาดานเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการพัฒนา และ/หรือ ดําเนินโครง
การ ซึ่งในปจจุบันภายหลังจากการเพิ่มทุนในชวงป 2545 ทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมขึ้น
รวมท้ังบริษัทคาดวาจะสามารถประมูลงานที่มีมูลคาสูงขึ้นและไมตองเปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor)
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ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 บริษัทมีโครงการที่อยูระหวางการดําเนินงานและยังไมไดลงบันทึกเปนราย
ไดมูลคาประมาณ 650 ลานบาท รวมท้ังบริษัทวางแผนเขารวมประมูลโครงการอื่น คิดเปนมูลคา
ประมาณ 3,000 ลานบาทในป 2546 การเขารวมประมูลโครงการดังกลาว บริษัทมีโอกาสที่จะได/ไมได
รับเลือกใหดําเนินโครงการ ซึ่งหากบริษัทไดรับเลือกใหดําเนินโครงการจะสงผลดีตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม การบันทึกรายไดตามเกณฑมาตรฐานบัญชี บริษัทจะทยอยบันทึกเปนรายไดตามปริมาณ
งานที่สงมอบ ซึ่งจะมีบางสวนบันทึกเปนรายไดในป 2546 และบางสวนบันทึกเปนรายไดในปถัดไป

บริษัทมีนโยบายในการขยายธุรกิจที่จะกอใหเกิดรายไดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะรายไดจากการบํารุง
รักษา รวมถึงการจําแนกกลุมลูกคาตามลักษณะของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพ่ือใหฝายการตลาดและฝายขาย
มีความชัดเจนในกลุมลูกคาที่แตละทีมรับผิดชอบ ขณะเดียวกันบริษัทยังคงนโยบายรักษาฐานลูกคา
ปจจุบัน ซึ่งกวารอยละ 70 เปนกลุมส่ือสารโทรคมนาคมซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนาระบบฯ สูงเมื่อ
เทียบกับกลุมอื่น รวมทั้งการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมที่มีอัตราการเติบโตของงบประมาณดานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมสูง เชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคการ
เงิน ภาคคมนาคมขนสง และภาคการผลิต

จากผลของการขยายตัวทางธุรกิจและการสรางความพรอมสําหรับแผนการในอนาคต บริษัทไดจัดตั้ง
ศูนยบริการขึ้นตามภูมิภาคตางๆ ซึ่งจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสามารถใชเปน
ฐานในการขยายกลุมลูกคาในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น ประกอบกับแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค
กรและการตั้งงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพ่ือใหมีความพรอมตอการเติบโตของธุรกิจ

นอกจากการเติบโตของธุรกิจโดยการทําการคาปกติ บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่สงเสริมและ/หรือเกื้อกูลธุรกิจหลักในปจจุบัน ซึ่งหากบริษัทประสบความสําเร็จ การควบรวมกิจ
การดังกลาวจะสงผลกระทบที่ดีตอการดําเนินงานของบริษัท


