บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1
ขอมูลสรุปบริษัท
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรใน
งานระบบจําหนายไฟฟา ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง - สถานีไฟฟายอย งานระบบไฟฟา
และเครื่องกล งานดานอนุรักษพลังงาน งานกอสรางเสาโทรคมนาคม รวมทั้ง ผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็กสําหรับ
ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และปายโฆษณา Bill Board ภายใตเครื่องหมายการคาเด็มโก โดยจด
ทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนที่ 6 ลานบาท ตอมาไดเพิ่มทุน
อยางตอเนื่องจน ณ ปจจุบันไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และมีทุนจดทะเบียน 215 ลานบาท โดยเปนทุนชําระแลว
160 ลานบาท ภายใตการบริหารงานของนายประเดช กิตติอิสรานนท ซึ่งมีประสบการณในงานวิศวกรรมระบบ
จําหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอย และงานระบบสายสงไฟฟาแรงสูงมามากกวา 20 ป
บริษัทสามารถแบงลักษณะของงานที่ใหบริการออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. งานดานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก งานออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรในงานสถานีไฟฟา
ยอย ระบบสายสงไฟฟาแรงสูง และระบบจําหนายไฟฟา
2. งานระบบไฟฟาและเครื่องกล เริ่มตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง และบริการติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบวิศวกรรมเครื่องกล โดยเริ่มจากการเสนอใหบริการในระบบปรับอากาศสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และขยาย
ขอบเขตการใหบริการอยางตอเนื่องครอบคลุมระบบระบายอากาศ หองทําความเย็น ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น
ระบบประปา สุขาภิบาลและระบบทอตางๆ โดยบริษัทสามารถใหบริการในงานระบบที่ครบวงจรและเบ็ดเสร็จภายใน
บริษัทเดียวเชนกัน
3. งานด า นเสาโทรคมนาคม เริ่ ม จากการผลิ ต และติ ด ตั้ ง เสาโทรคมนาคมให แ ก ลู ก ค า ที่ ต อ งการติ ด ตั้ ง
ระบบสื่อสาร ชนิดใชเสาโครงเหล็กทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator)
และผูที่ชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกว ดวยวิธี
Blowing Method ซึ่งถือวาเปน 1 ใน 2 บริษัทในประเทศไทยที่มีการใหบริการติดตั้งสายเคเบี้ลใยแกวดวยวิธีดังกลาว
4. งานผลิตและจําหนายเสาโครงสรางเหล็ก มีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อผลิตอุปกรณยึดจับบนเสาไฟฟา
(Hardware) ใชในระบบจําหนายไฟฟา และตอมาไดผลิตเสาโครงเหล็กเพื่อใชในงานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก ระบบสาย
สง ระบบจําหนาย และสถานีไฟฟายอย ซึ่งงานบางสวนตองใชเสาโครงเหล็กเปนสวนประกอบ และตอมาโรงงานไดเพิ่ม
สายการผลิตเสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร ซึ่งใชหลักพื้นฐานการผลิตที่คลายคลึงกับเสาโครงเหล็กที่ใชในงาน
วิศวกรรมไฟฟา นอกจากนี้บริษัทไดขยายฐานลูกคาในกลุมเสาโครงเหล็กไปสูกลุมลูกคาโฆษณากลางแจง (Outdoor
Advertising) โดยรับทําปายโฆษณาที่ใชเสาโครงเหล็กขนาดใหญ
ปจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิต ผลิตภัณฑโครงเหล็กรวม 6,000 ตันตอป โดยมีโรงงานอยู 1 แหงที่จังหวัด
ลพบุรี คลังสินคา 1 แหงอยูที่จังหวัดปทุมธานี
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ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดเดนที่แตกตางจากคูแขง คือ
-

ทีมงานที่มีประสบการณและไดรับความเชื่อถือจากภาครัฐ เนื่องจากคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมี
ประสบการณในอุตสาหกรรมนี้มามากกวา 20 ป

-

การดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงโดยไมพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในสวนธุรกิจที่มีความตอเนื่อง และยังมีสัดสวนรายไดนอย
ตนทุนที่แขงขันได เนื่องจาก บริษัทสามารถผลิตเสาโครงเหล็กซึ่งเปนวัสดุหลักในงานกอสรางและติดตั้ง
เสาโทรคมนาคม สายสงแรงสูง 230 เควี สายสงแรงสูง 500 เควี และปายโฆษณากลางแจงไดเอง ซึ่งทําให
บริษัทสามารถบริหารตนทุนงานบริการในสวนของงานกอสรางดังกลาวไดดีกวาคูแขงที่ไมไดผลิตเสาโครง
เหล็กเอง ประกอบกับบริษัทอยูในธุรกิจนี้เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผู
จําหนายสินคา ดังนั้นผูจัดจําหนายสินคาสวนใหญจึงเสนอราคาที่สามารถแขงขันไดใหแกบริษัท เพื่อใช
สําหรับในการเขาประมูลงานตางๆ

-

-

การวางสายเคเบิ้ลใยแกวโดยเทคโนโลยี Blowing Method ซึ่งบริษัทเปน 1 ใน 2 บริษัทในประเทศไทยที่มี
ความสามารถในการวางสายเคเบิ้ลใยแกวแบบวิธีใชลมอัด (Blowing Method) โดยวิธีการวางสายเคเบิ้ลใย
แกว ดังกลา วเหมาะสํา หรับ การวางสาย Fiber Optic ขนาดเล็ก ในทอ ที่มี ช ว งของการรอ ยสายยาวและ
สามารถนํามาใชในงานเสาโทรคมนาคมที่กอสรางพรอมกับการวางทอแกสไดเปนอยางดี เชนงานวางสาย
เคเบิ้ลใยแกวบนทอแกส ไทย – มาเลเซีย ซึ่งบริษัทเปนผูดําเนินการ

ที่ผานมา บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เชน การขายสินคา และการกูยืมเงิน เปน
ตน อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ป 2549 รายการระหวางกันของบริษัทไมมีนัยสําคัญ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่
2 ขอ 11รายการระหวางกัน)
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือผูลงทุน
มีดังนี้
1) ความเสี่ยงดานการพึ่งพาทีมผูบริหารและวิศวกรระดับตั้งแตระดับผูจัดการโครงการขึ้นไป เนื่องจากธุรกิจ
ของบริษัทตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร บริษัทลดความเสี่ยงดวยการจัดใหมีสวัสดิการ
และมาตรการจูงใจเชน กําหนดใหมีประกันสุขภาพพนักงาน ใหทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ รวมถึงมีการ
กระจายอํานาจการบริหารงาน ในรูปคณะกรรมการบริหาร เพื่อลดการพึ่งพิงบุคคลากรเปนรายบุคคล
2) ความเสี่ยงจากความไมสม่ําเสมอของรายได
ความเสี่ยงในการใหบริการที่มีลักษณะเปนโครงการ ไมใชเปนสัญญาวาจางทํางานระยะยาว ดังนั้น ความ
ตอเนื่องในกระแสรายไดของบริษัทจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการชนะประมูลหรือไดรับเลือกเขาทํางาน
ในแตละโครงการ บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงเรื่องความสม่ําเสมอของรายไดดวยการขยายกลุม
ลูกคาเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลงานมากขึ้น และขยายฐานไปยังธุรกิจที่ตอเนื่อง เชน
การใหบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณในสถานี ไฟฟาและสายสงแรงสูง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมลูกคา จากการใหบริการและขายสินคาใหแกลูกคาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทจะขึ้นอยูกับการขยายการลงทุน/การเติบโตของลูกคาในแตละประเภท
รวมถึงความสามารถและสภาวะการแขงขันในการประมูลงานตางๆ อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายใน
การรักษาสัดสวนรายไดงานบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนใหอยูในระดับใกลเคียงกัน เพื่อลดความ
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เสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมลูกคา และเพื่อรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายไดของกิจการ และระดับอัตรา
กําไรที่เหมาะสม
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงตองบประมาณการ
ลงทุน และบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอแผนขยายการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องถึงภาวะธุรกิจใหบริการ
ออกแบบ จัดหา และบริการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟา และงานระบบไฟฟาและเครื่องกล อยางไรก็
ตามที่ผานมา 3 ป (2546-2548) กลุมลูกคาของบริษัท กึ่งหนึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ (การไฟฟาทั้ง 3
แหง) ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอการเตรียมความพรอมดานสาธารณูปโภค และตองจัดใหมีปริมาณสํารอง
กระแสไฟฟาใหเพียงพอตอการใชงาน ดังนั้น ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองจะมีผลกระทบตอ
บริษัทในฐานลูกคาภาคเอกชนตามวงจรเศรษฐกิจแตสําหรับฐานลูกคาภาครัฐจะมีผลกระทบไมมากนัก
3) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ความเสี่ยงจากการการดําเนินโครงการลาชากวาเวลาที่กําหนดตามสัญญา โดยความลาชาของโครงการ
อาจจะเปนผลมาจากเจาของโครงการเอง หรือมาจากการวาจางผูรับเหมาชวง หรือจากการทํางานของ
บริษัท กรณีความลาชาเกิดจากเจา ของโครงการ บริษัทจะเรียกเก็บคา ใชจายที่เพิ่มขึ้น จากเจาของ
โครงการ สวนความลาชาที่เกิดจากผูรับเหมาชวง บริษัทจะเขาควบคุมการทํางานโดยเปนผูจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ หรือ จัดหาผูรับเหมาชวงรายอื่นเขาทํางานแทน โดยผูรับเหมาชวงรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและอุปกรณ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองเสนอราคารับเหมา
แบบตายตัว ตั้งแตเริ่มประมูลงานจนกระทั่งงานติดตั้งแลวเสร็จ ซึ่งในระหวางชวงเวลาดังกลาวราคาของ
วัสดุและอุปกรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีตนทุนในการติดตั้งของโครงการ
สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทจะไดรับการยืนยันราคาจากผูขายในระหวางประมูลงาน และ
เมื่อไดรับสัญญา บริษัทจะจัดทําคําสั่งซื้อใหผูขาย เพื่อควบคุมตนทุนใหคงที่ สวนการซื้อวัสดุทั่วไป
บริษัทจะรวบรวมปริมาณสั่งซื้อจากหลาย ๆ โครงการ เพื่อใหมีอาํ นาจตอรองที่สูงขึ้น
ความเสี่ยงจากการควบคุมและบริหารจัดการ เนื่องจาก การใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้ง
งานระบบจําหนายไฟฟา งานสถานีไฟฟายอย งานกอสรางสายสงและงานเสาโทรคมนาคม ในแตละ
โครงการจะแยกกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ของลูกคา ปญหาในเรื่องของการละเลยขาดความเอาใจใสใน
งาน เปนปญหาที่พบไดโดยทั่วไปสําหรับบริษัทผูรับเหมาอื่นๆ บริษัทไดวางมาตรการใหมีกลุมวิศวกร
ผูบริหาร เปนผูดูและตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4) ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนประมาณรอยละ 10-15 ของ
มูลคางานแตละโครงการ เพื่อใชในขั้นตอนการประมูลงาน การเตรียมงาน รวมถึงการจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง
เปนขั้นตอนกอนที่จะไดรับชําระเงินจากผูวาจางตามสัญญา หากขาดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงการชําระเงิน อาจสงผลตอการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ หรือความสามารถในการ
ไดรับงานใหมหรือการขยายธุรกิจของบริษัท อนึ่ง ที่ผานมาในป 2548 ลูกคาสวนใหญของบริษัทเปน
ลูกคาภาครัฐ บริษัทจึงไมประสบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงการชําระเงินของผูวา จางมากนัก อีกทั้ง
บริษัทไดมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผูวาจางกอนการยื่นประมูลงาน และมีการเจาจรเพื่อให
เงื่อนไขในการชําระเงินมีความรัดกุมและเปนประโยชนตอบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาวงเงินเชื่อกับ
ธนาคารที่สามารถเบิกใชไดตลอดการดําเนินงานในโครงการ บริษัทจึงมีสภาพคลองที่เพียงพอ
5) ความเสี่ยงจากการเขารวมในกิจการคารวม (Consortium) ในกรณีที่บริษัทไดเขารวมในกิจการรวมคากับ
ผูรวมทุนภายนอกเมื่อบริษัทตองการขยายฐานลูกคาหรือตองการประมูลงานที่มีมูลคาโครงการสูงขึ้น
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ซึ่งบริษัทและผูรวมทุนจะมีภาระความรับผิดชอบตอผูวาจางแบบรวมกัน (Joint and Several) ในกรณีที่
ผูรวมทุนในกิจการคารวมไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่หรือดําเนินการตามที่ระบุในสัญญาได บริษัทอาจ
ตองปฏิบัติหนาที่สวนดังกลาวแทนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมหรือชดใชคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้
บริษัทไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูรวมทุนกอนรวมดําเนินการอยางเขมงวดและจะเลือกผูรวมทุนที่มี
สถานะทางการเงินและความสามารถในการทํางานที่ไมดอยไปกวาบริษัท
6) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากในการจัดหาวัสดุและอุปกรณในการดําเนินงานบางสวน
จํา เป น ต อ งสั่ งซื้ อ วั ส ดุ แ ละอุป กรณ จ ากต า งประเทศ โดยที่ผ า นมาบริ ษั ทมี ก ารสั่ งซื้ อ วัส ดุ อุป กรณ จ าก
ตางประเทศ มูลคารวม USD 5,230,770 ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท
กําหนดนโยบายใหมีการซื้อเงินตราตางประเทศลว งหนา (Forward Contract) ทั้งจํานวน และการให
ผูวาจางเปดเลตเตอรออฟเครดิตใหผูขายโดยตรง
7) ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอกรรมการ และพนักงาน ของบริษัท
ซึ่งมีราคาการใชสิทธิที่ต่ํากวาราคาเสนอขายครั้งนี้ โดยมีผลกระทบตอราคาหุนโดยคํานวณจากราคาที่
เสนอขายตอประชาชน (Price Dilution) เทากับรอยละ 1.56 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชน และมีผลกระทบตอสิทธิออกเสียง (Control Dilution) เทากับรอยละ 2.33 ของทุนชําระแลวหลังการ
เสนอขายหุนตอประชาชน
8) ความเสี่ยงอื่นๆ ไดแกความเสี่ยงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัท หรือมิอาจควบคุมได หรือภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ เชน แผนดินไหว สึนามิ อุทกภัย วาตภัย เปนตน ซึ่งบริษัทไดลดความเสี่ยงเหลานี้ โดยกําหนดไวใน
สัญญาของโครงการเปนขอยกเวนที่จะตองรับผิดชอบ และสําหรับโครงการที่มีมูลคาสูงหรือโครงการของ
หนวยงานภาครัฐ บริษัทจะจัดทําประกันภัยเพื่อคุมครองความเสี่ยงทุกประเภท (Insurance for all risk)
9) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีบริษัทประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนกอนที่จะไดรับผลการพิจารณา
รับหลักทรัพยของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลววา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถจะเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ได ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพยใหม” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ยกเวนในเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย อยางไรก็ดี บริษัทยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพ
คลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญ
ตามราคาที่คาดไวหากหุน สามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
(โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง)
บริษัทมีรายไดรวมในป 2548 จํานวน 1,532.53 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตจากป 2547 รอยละ
151 ประกอบดวยรายไดหลัก 2 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากงานบริการ ประกอบดวยรายไดจากงานบริการดาน
วิศวกรรมไฟฟา (ไดแก งานระบบจําหนายไฟฟา งานสถานีไฟฟายอย และงานกอสรางสายสง) งานระบบไฟฟาและ
เครื่องกล งานเสาโทรคมนาคม และงานอนุรักษพลังงาน จํานวน 1,251.18 ลานบาท คิดเปน รอยละ 82 ของรายได
รวม ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากป 2547 รอยละ 192 จากการเพิ่มขึ้นของรายไดประเภทงานวิศวกรรมไฟฟา และงาน
ระบบไฟฟาและเครื่องกล (2) รายไดจากการขาย จากการผลิตและจําหนายเสาโครงเหล็ก และซื้อมาขายไปอุปกรณ
ไฟฟา จํานวน 251.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ16 ของรายไดรวม ซึ่งมีอัตราการเติบโตจากป 2547 รอยละ 70 จาก
การจําหนายเสาโครงเหล็กใหแกบริษัทที่ไดรับสัมปทานในการติดตั้งโครงขายการสื่อสาร หรือผูรับเหมาชวงของบริษัท
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ที่ไดรับสัมปทาน ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 139.51 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 9.28 และ
กําไรสุทธิจํานวน 44.43 ลานบาท หรืออัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 2.90
สําหรับงวด 9 เดือนแรกป 2549 ถึงแมวา บริษัทจะมีรายไดรวม 1,050.68 ลานบาทลดจากรายไดรวมใน
งวดเดียวกันในป 2548 จํานวน 61.98 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 6 เนื่องจากการลดลงของรายได
งานบริการรอยละ 13 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ (1) งานวิศวกรรมไฟฟา เนื่องจากภาวะความไมแนนอนทาง
การเมือง สงผลใหกลุมลูกคาภาคเอกชนชะลอการลงทุน และ (2) งานดานเสาโทรคมนาคม เนื่องจาก กําลังการผลิต
เสาโครงเหล็กในสวนของโรงงานไมเพียงพอตอการใชติดตั้งและใหบริการงานดานนี้ โดยบริษัทมีอัตราการเติบโตของ
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 35 จากการจําหนายเสาโครงเหล็กใหกับผูไดรับสัมปทานในการติดตั้งโครงขายการ
สื่อสาร ใหแก บมจ. กสท. โทรคมนาคม ซึ่งขณะนี้ ผูรับสัมปทานแตละรายมีการขยายการลงทุนตามภาวะการแขงขัน
ในการใหบริการ โดยบริษัทไดรับคําสั่งซื้อเสาโครงเหล็กอยางตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2549 แตเมื่อพิจารณาถึง
ผลกําไร ทั้งทางดานกําไรขั้นตน และกําไรสุทธิแลว พบวา บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นทั้งใน
สวนงานบริการและงานขาย โดยในงวด 9 เดือนแรกป 2549 บริษัทมีกําไรขั้นตนรวม 180.85 ลานบาท แบงเปน
(1) กําไรขั้นตนจากงานบริการ 133.51 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันป 2548 รอยละ 61
โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 17 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป 2548 ซึ่งอยูท่ีระดับรอยละ 9 เนื่องจาก ในป 2549
บริษัทรับรูรายได และกําไรขั้นตนจากงานใหบริการในสวนของภาคเอกชนซึ่งเปนงานที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูง (2)
กําไรขั้นตนจากงานขาย จํานวน 47.34 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตจากงวดเดียวกันป 2548 รอยละ 109
โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 20 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 12 เนื่องจาก ลูกคาของ
บริษัทซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมมีความตองการเสาโครงเหล็ก เพื่อใชในการขยายงานจํานวนมาก ทําให
เกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต (Economy of Scale) และเพิ่มอํานาจใหบริษัทในการตอรองราคาซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้
สําหรับงวด 9 เดือนแรกป 2548 และป 2549 บริษัทมีกําไรขั้นตนรวม จํานวน 105.02 ลานบาท และ 180.85
ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 10 และรอยละ 18 ตามลําดับ และกําไรสุทธิจํานวน 54.74 ลานบาท
และ 85.54 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 5 และรอยละ 8 ตามลําดับ โดยในงวด 9 เดือนแรกป 2549
บริษัทมีอตั รากําไรตอหุน 0.53 บาท และมีอัตรากําไรตอหุนแบบ Fully Diluted เทากับ 0.40 บาทตอหุน
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 696.51 ลานบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2548
จํานวน 46.91 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6 โดยเกิดจากการลดลงของรายการหลัก คือ ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิ 149.33 ลานบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวม 413.97 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 282.54 ลานบาท ซึ่งบริษัท
มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.47 เทา อัตราสวนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเทากับ
0.36 เทา และมูลคาตามบัญชีตอหุนแบบ Fully Diluted เทากับ1.31 บาทตอหุน อยางไรก็ดี บริษัทไดมีมติกําหนดให
จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งแรกป 2549 จํานวน 16 ลานบาท โดยจายใหผูถือหุนที่มี
รายชื่อ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2549
ในการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญออกใหมจํานวน 55 ลานหุน
โดยแบงเปนการเสนอขายแกประชาชน 50 ลานหุน และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ตามโครงการเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท จํ า นวน 5 ล า นหุ น
โดยใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 2 ป ราคาเสนอขาย -0- บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยสามารถใชสิทธิซื้อหุน
สามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 1 บาท โดยบริษัทมีความประสงคจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพย
ครั้งนี้ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรอยละ 50 ชําระเงินกูรอยละ 35 และซื้อเครื่องจักรรอยละ 15 ทั้งนี้ บริษัทไดยื่น
คําขออนุญาตใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2549 ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 1 หนาที่ 5

