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12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1

งบการเงิน
12.1.1 ผูสอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา

ป
2548
2549
2550
งวด 3 เดือน ป 2551

ผูสอบบัญชี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

เลขที่
4664
4664
4664
4664

ประเภท
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
สอบทาน

ความเห็น
ไมมีเงื่อนไข
ไมมีเงื่อนไข
ไมมีเงื่อนไข
ไมมีเงื่อนไข

วันที่ในรายงาน
28 เมษายน 2549
16 พฤษภาคม 2550
15 กุมภาพันธ 2551
5 พฤษภาคม 2551

12.1.2 สรุปรายงานผูสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ป 2548
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตรวจสอบโดย
คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ซี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ป 2549
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตรวจสอบโดย
คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ซี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ป 2550
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตรวจสอบโดย
คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ซี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งวด 3 เดือน ป 2551
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดย
คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4664 จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ซี จํากัด ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไข
และเสนอรายงานวาจากการสอบทานผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.1.3 ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
งบดุล
หนวย: พันบาท
รายการ

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2548
จํานวนเงิน
รอยละ

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2549
จํานวนเงิน
รอยละ

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2550
จํานวนเงิน
รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
37,159.88
1.69%
65,630.85
3.04%
127,774.60
4.57%
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
1,083,289.46
49.20%
958,714.28
44.41% 1,199,480.27 42.86%
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษทั ใหญ
2,942.99
0.13%
5,074.24
0.24%
1,498.87
0.05%
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ – สุทธิ
748,235.00
33.98%
745,788.83
34.55%
978,532.98 34.97%
รายไดสวนลดรับ
60,765.79
2.76%
47,545.15
2.20%
53,036.00
1.90%
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
28,976.43
1.32%
17,791.46
0.82%
32,582.34
1.16%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
1,961,369.55
89.08% 1,840,544.81
85.26% 2,392,905.06 85.51%
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
401.66
0.02%
2,227.91
0.10%
2,128.58
0.08%
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
0.00
0.00%
6,019.24
0.28%
28,905.00
1.03%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
205,973.13
9.35%
275,149.47
12.75%
339,115.16 12.12%
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
32,510.00
1.48%
32,510.00
1.51%
32,691.61
1.17%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
1,635.93
0.07%
2,352.33
0.11%
2,657.16
0.09%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
240,520.72
10.92%
318,258.95
14.74%
405,497.51 14.49%
รวมสินทรัพย
2,201,890.27 100.00% 2,158,803.76 100.00% 2,798,402.57 100.00%
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
777,601.96
35.32%
688,057.08
31.87%
956,323.39 34.17%
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
525,217.71
23.85%
490,971.68
22.74%
610,670.19 21.82%
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย – บริษัทใหญ
22,984.70
1.04%
28,752.47
1.33%
16,989.30
0.61%
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
28,500.00
1.29%
35,040.00
1.62%
35,040.00
1.25%
เจาหนี้อื่น – บริษัทใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
38,294.29
1.74%
14,466.61
0.67%
13,637.83
0.49%
คาใชจายคางจาย
59,700.91
2.71%
63,271.04
2.93%
79,626.01
2.85%
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
21,350.31
0.97%
17,413.68
0.81%
31,958.00
1.14%
เจาหนี้คาทรัพยสิน
4,294.54
0.20%
16,601.23
0.77%
4,057.87
0.15%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9,157.78
0.42%
12,182.20
0.56%
20,580.55
0.74%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,487,102.20
67.54% 1,366,755.98
63.31% 1,768,883.15 63.21%
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
38,250.00
1.74%
1,780.00
0.08%
96,740.00
3.46%
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่
10,267.29
0.47%
20,746.20
0.96%
11,937.24
0.43%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
48,517.29
2.20%
22,526.20
1.04%
108,677.24
3.88%
รวมหนี้สิน
1,535,619.49
69.74% 1,389,282.18
64.35% 1,877,560.39 67.09%
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
500,000.00
22.71%
500,000.00
23.16%
500,000.00 17.87%
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
0.00
0.00%
(768.40)
-0.04%
10,640.01
0.38%
กําไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแลวสํารองตามกฎหมาย
563.48
0.03%
563.48
0.03%
7,412.48
0.26%
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร
165,707.30
7.53%
269,726.49
12.49%
402,789.70 14.39%
รวมสวนของผูถือหุน
666,270.78
30.26%
769,521.57
35.65%
920,842.19 32.91%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
2,201,890.27 100.00% 2,158,803.76 100.00% 2,798,402.57 100.00%
1
หมายเหตุ
ยังไมรวมผลกระทบจากการจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2551 ของบริษัทฯ จํานวนหุน ละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 200 ลานบาท
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สอบทาน
31 มี.ค. 2551
จํานวนเงิน
รอยละ

98,691.00
1,396,338.00
1,381.00

3.11%
44.01%
0.04%

1,145,287.00
75,821.00
48,378.00
2,765,896.00

36.10%
2.39%
1.52%
87.18%

2,098.00
28,800.00
337,006.00
32,521.00
6,417.00
406,842.00
3,172,738.00

0.07%
0.91%
10.62%
1.03%
0.20%
12.82%
100.00%

1,225,205.00
835,859.00
16,404.00

38.62%
26.35%
0.52%

35,040.00
2,712.00
50,412.00
48,001.00
3,238.00
25,455.00
2,242,326.00

1.10%
0.09%
1.59%
1.51%
0.10%
0.80%
70.67%

87,980.00
12,249.00
100,229.00
2,342,555.00

2.77%
0.39%
3.16%
73.83%

500,000.00
9,908.00
7,412.00
312,863.00
830,183.001
3,172,738.00

15.76%
0.31%
0.23%
9.86%
26.17%
100.00%
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งบกําไรขาดทุน
หนวย: พันบาท
รายการ
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดสวนลดรับ
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษทั รวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก (หนวย: หุน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตรวจสอบ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2548
จํานวนเงิน
รอยละ

ตรวจสอบ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2549
จํานวนเงิน
รอยละ

9,014,927.68
9,721.91
287,820.07
47,897.86
558.79
9,360,926.31

96.30%
0.10%
3.07%
0.51%
0.01%
100.00%

9,378,979.56
10,150.99
266,579.60
38,585.28
0.00
9,694,295.43

96.75%
0.10%
2.75%
0.40%
0.00%
100.00%

10,483,033.79
11,525.75
295,710.90
52,250.44
0.00
10,842,520.88

96.68%
0.11%
2.73%
0.48%
0.00%
100.00%

2,835,842.00
2,469.00
81,304.00
16,110.00
0.00
2,935,725.00

96.60%
0.08%
2.77%
0.55%
0.00%
100.00%

8,761,663.99
4,933.79
398,128.18
73,415.78
9,238,141.74
122,784.57

93.60%
0.05%
4.25%
0.78%
98.69%
1.31%

9,058,797.27
3,428.74
415,134.02
20,199.22
9,497,559.26
196,736.17

93.44%
0.04%
4.28%
0.21%
97.97%
2.03%

10,083,504.17
9,940.49
480,914.27
19,816.53
10,594,175.45
248,345.43

93.00%
0.09%
4.44%
0.18%
97.71%
2.29%

2,730,347.00
2,499.00
127,161.00
4,199.00
2,864,206.00
71,519.00

93.00%
0.09%
4.33%
0.14%
97.56%
2.44%

(30,677.89)
(44,446.77)
47,659.92
9.53
5,000,000

-0.33%
-0.56%
0.51%

(53,288.85)
(39,428.13)
104,019.20
20.80
5,000,000

-0.55%
-0.41%
1.07%

(48,353.22)
(60,080.01)
139,912.20
0.28
500,000,000

-0.45%
-0.55%
1.29%

(11,430.00)
(20,016.00)
40,073.00
0.08
500,000,000

-0.39%
-0.68%
1.37%

(163,894.95)
(8,119.27)
157,709.40
(14,304.83)

230,730.66
(88,892.38)
(113,367.31)
28,470.97
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ตรวจสอบ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2550
จํานวนเงิน
รอยละ

(165,669.57)
109,788.41)
337,601.73
62,143.76

สอบทาน
1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2551
จํานวนเงิน
รอยละ

(150,797.00)
(4,736.00)
126,449.00
(29,084.00)
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งบกระแสเงินสด
หนวย: พันบาท
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคา
หนี้สงสัยจะสูญ – สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา
ขาดทุนจากสินคาเสียหายและทําลายสินคา
กําไรจากการจําหนายและยกเลิกการใชสินทรัพย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไรในบริษทั รวม
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทใหญ บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายไดสวนลดคางรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอืน่
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้อื่น-บริษทั ใหญ และบริษัทที่เกีย่ วของกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบคุ คลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินลงทุนระยะยาว
ขายเงินลงทุนในบริษทั รวม
เงินปนผลรับจากบริษทั รวม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้คาทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2549

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2550

1 ม.ค. – 31 มี.ค.
2551

47,659.92

104,019.20

139,912.20

40,073.00

29,048.17
73,415.78
167.24
6,605.02
2,393.88
(8,847.17)
(68.45)
(558.79)
(3,012.55)
146,803.04
(227,278.29)
(1,061.77)
(67,718.52)
(25,338.60)
(3,989.61)
(2.97)
8,770.93
(4,645.25)
(1,457.25)
19,958.41
(692.47)
(7,242.62)
(163,894.95)

28,220.03
20,199.22
62.41
8.50
1,389.28
(516.65)
(2,226.76)
151,155.23
104,375.95
(2,131.25)
1,048.39
13,220.64
11,184.97
(778.80)
(31,942.47)
5,767.77
(23,827.68)
3,570.13
(3,936.63)
3,024.41
230,730.66

37,522.26
19,816.53
44.81
(1,314.82)
1,671.18
798.69
(1,655.47)
196,795.37
(260,582.51)
3,575.37
(233,100.51)
(5,490.85)
(14,790.88)
(349.63)
121,568.38
(11,763.17)
(828.77)
16,354.97
14,544.32
8,398.36
(165,669.57)

9,465.00
4,199.00
3,532.00
192.00
(5,322.00)
52,139.00
(201,057.00)
118.00
(170,286.00)
(22,785.00)
(15,796.00)
(3,760.00)
230,438.00
(585.00)
(10,926.00)
(29,214.00)
16,043.00
4,874.00
(150,797.00)

379.70
2,000.00
250.00
(22,834.37)
17,085.40
(5,000.00)
(8,119.27)

(1,826.25)
(6,787.64)
(81,269.38)
990.89
(88,892.38)

99.33
(11,477.35)
(98,730.39)
501.62
(181.61)
(109,788.41)

30.00
(627.00)
(4,329.00)
19.00
171.00
(4,736.00)

183,290.33
(28,500.00)
2,919.06
157,709.40
(14,304.83)
51,464.71
37,159.88

(89,621.68)
48,500.00
(78,430.00)
(4,294.54)
10,478.91
(113,367.31)
28,470.97
37,159.88
65,630.85

268,051.92
130,000.00
(35,040.00)
(16,601.23)
(8,808.96)
337,601.73
62,143.76
65,630.85
127,774.60

268,955.00
(8,760.00)
(4,058.00)
312.00
(130,000.00)
126,449.00
(29,084.00)
127,775.00
98,691.00

สวนที่ 2 หนาที่ 84

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

12.1.4 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
หนวย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2548

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2549

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2550

1 ม.ค. – 31 มี.ค.
2551

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
1.32
1.35
1.35
1.35
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
0.75
0.75
0.75
0.75
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
เทา
-0.12
0.16
-0.11
-0.08
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
เทา
8.62
9.06
9.60
8.72
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
41.75
39.73
37.51
41.30
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทา
13.13
13.16
13.37
11.83
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
วัน
27.42
27.36
26.92
30.44
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
เทา
16.00
16.97
17.58
14.76
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
22.50
21.22
20.48
24.39
วงจรเงินสด
วัน
46.67
45.87
43.94
47.36
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
รอยละ
2.86%
3.48%
3.82%
3.72%
อัตรากําไรขั้นตนรวมสวนลดรับ
รอยละ
5.86%
6.15%
6.46%
6.40%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
รอยละ
1.36%
2.10%
2.37%
2.52%
อัตรากําไรอื่น
รอยละ
3.59%
3.15%
3.21%
3.32%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
รอยละ
-133.5%
117.3%
-66.7%
-210.8%
อัตราสวนกําไรสุทธิ
รอยละ
0.51%
1.07%
1.29%
1.37%
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน
รอยละ
7.42%
14.49%
16.55%
18.31%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รอยละ
2.28%
4.77%
5.64%
5.37%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
รอยละ
36.35%
54.97%
57.77%
58.61%
อัตราหมุนของสินทรัพย
เทา
4.48
4.45
4.37*
3.93
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทา
2.30
1.81
2.04
2.82*
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เทา
n.a.
6.05
n.a.
n.a.
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
เทา
n.a.
1.39
n.a.
n.a.
1
2
อัตราการจายเงินปนผล
รอยละ
n.a.
n.a.
92.92%
124.77%
ขอมูลตอหุน
กําไรสุทธิตอหุนกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน (มูลคาที่ตราไว 1 บาท)
บาทตอหุน
0.10
0.21
0.28
0.32
กําไรสุทธิตอหุนหลังการขายหุนตอประชาชน (มูลคาที่ตราไว 1 บาท)
บาทตอหุน
0.07
0.15
0.21
0.24
มูลคาหุนตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน (มูลคาที่ตราไว 1 บาท)
บาทตอหุน
1.33
1.54
1.84
1.66*
มูลคาหุนตามบัญชีหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (มูลคาที่ตราไว 1 บาท)
บาทตอหุน
0.98
1.13
1.35
1.22*
1
หมายเหตุ อัตราการจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงิน 130 ลานบาท
2
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน
200 ลานบาท

* หากรวมผลกระทบของการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 มีมติอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
ดังกลาว จะมีผลดังนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถ ือหุน (เทา)
3.72
มูลคาหุน ตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
1.26
มูลคาหุน ตามบัญชีหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
0.93
(รายละเอียดผลกระทบของการจายเงินปนผลของบริษทั ฯ ตองบการเงิน โปรดดู เรื่องผลกระทบจากเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน)
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12.2

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมการดําเนินงาน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงซึ่งเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การดําเนินธุรกิจดังกลาวเปน
การสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตมาเพื่อจัดจําหนาย ทําใหไมจําเปนตองลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนัก แตการดําเนินธุรกิจดังกลาวตองอาศัย
เงินทุนหมุนเวียนสูง เพื่อการสั่งซื้อและจัดเก็บสินคาเพื่อขาย ปจจัยความสําเร็จในธุรกิจนี้จึงขึ้นอยูกับการบริหารจัดการสินคาคงคลังและ
การเรียกเก็บเงินอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณนั้นมีการตั้งกําไรขั้นตนตอชิ้นอยูในเกณฑต่ําเชนเดียวกับ
ธุรกิจคาสงประเภทอื่นๆ โดยจะเนนการขายในปริมาณมากเพื่อสรางกําไรสุทธิที่ดี อนึ่ง ในปจจุบันบริษัทฯ มุงเนนที่จะไดรับการแตงตั้ง
เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศของสินคาหลายๆ ตราสินคา เพื่อชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาและอัตรากําไร
ขั้นตนที่สูงขึ้นได อยางไรก็ตาม ราคาสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนอยาง
มาก ทําใหการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณจะตองเนนระบบการบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพอันเปนจุดเดน
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณในการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลืองในประเทศไทยมาเปนเวลานาน และกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายสินคา
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และใหญอันดับที่ 3 ของโลก จากประสบการณอันยาวนาน
ของผูบริหารชาวไทยและการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการบริหารสินคาจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ทําใหบริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายสินคาของผูผลิตสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มีชื่อเสียงระดับแนวหนาของโลก และมีนโยบายการบริหารสินคาคงคลังที่ดี มี
การจัดเก็บและติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาทุกประเภทอยางใกลชิด
รวมทั้งมีระบบการจัดสงสินคาใหแกลูกคาที่รวดเร็วฉับไว
ตลอดจนสามารถมีสวนแบงทางการตลาดโดยรวมอยูในอันดับหนึ่งในสามของผูจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณในประเทศไทย
สําหรับธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟทแวรโดยรวมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจาก
ความตื่นตัวในเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย จํานวนผูใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนตที่เพิ่มสูงขึ้น การที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
ทางความรูดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแกเยาวชนมากขึ้น รวมทั้งราคาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ลดลงทําใหเขาถึงประชาชน
ทั่วไปได ตลอดจนการที่หนวยงานรัฐและเอกชนไดเรงพัฒนาระบบของตนใหทันสมัย ดวยการใชระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถ
ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากปจจัยบวกดังกลาวทําใหบริษัทฯ เชื่อมั่นวาตลาดคอมพิวเตอรและอุปกรณจะยังคงสามารถขยายตัว
ตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ คาดวาจะเปนไปตามอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ซึ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (CAGR) ประมาณรอยละ 10 ตอป ตั้งแตป 25502554 (ขอมูลจาก IDC)
ในชวงป 2549 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 4 โดยกลุม
ผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE, กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก และกลุม ผลิตภัณฑประเภท
อุปกรณแสดงผลขอมูล ในอัตราเติบโตรอยละ 118.95, 37.46 และ 21.25 ตามลําดับ
สําหรับป 2550 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 12 โดยกลุม
กลุมผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร, กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE, และกลุมผลิตภัณฑ
ประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ ในอัตรารอยละ 70.27, 23.65, และ 20.87 ตามลําดับ และในชวง 3 เดือนแรกของป
2551 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในป 2550 รอยละ 18.1 โดยกลุม
ผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ, กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE,
และกลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก ในอัตรารอยละ 219.17, 49.01 และ 24.10 ตามลําดับ
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สําหรับป 2551 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณในประเทศไทยยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดี ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การใชงานอินเตอรเน็ตที่สูงขึ้น และการปรับลดของราคาสินคายังเปนปจจัยสําคัญของการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ตลอดจนสัดสวนของผูใชคอมพิวเตอรตอประชากร (Penetration rate) ของประเทศไทยที่ยังอยูในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับระดับ
ภูมิภาค อนึ่ง ถึงแมภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเนื่องจากความไมมั่นคงทางการเมือง ภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมี
ผลกระทบตอคาครองชีพและกําลังซื้อของผูบริโภค อยางไรก็ตาม การแขงขันการปลอยสินเชื่อสวนบุคคลของสถาบันการเงิน การจัดการ
สงเสริมการขายและการแนะนําสินคาใหแกผูบริโภค จะชวยกระตุนกําลังซื้อของผูบริโภคได (อางอิงจากบทวิเคราะห บริษัท ไอดีซี ไทย
แลนด จํากัด)
ทั้งนี้ ผูบริโภคในปจจุบันรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวของสินคาเทคโนโลยีจากทุกมุมโลกไดเร็วขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึง
จําเปนตองศึกษาขอมูลสินคาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และมีการติดตอกับผูผลิตอยางใกลชิด เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี
ตางๆ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว และสามารถรักษาสวนแบงตลาดไวได นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังไดใหความสําคัญกับการบริการทั้งกอนและหลังการขาย เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหแกลูกคาและชวยใหการตัดสินใจซื้อสินคา
ของลูกคาเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาสินคาที่จะมีแนวโนมการเติบโตสูงในป 2551 คือ คอมพิวเตอรแบบพกพา
(Notebook), พีดีเอโฟน, Flash Card, อุปกรณที่เกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และ External Drive
ในป 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 104.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 118.25 ซึ่งอัตราการเติบโต
ของกําไรสุทธิดังกลาว
เปนผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินและระบบการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพในป 2549 ทําใหในป 2549 บริษัทฯ มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง โดยในป 2549 บริษัทฯ มียอดหนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 20.20 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2548 จํานวน 73.42 ลานบาท
ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 139.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 34.51 กําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เปนผลมาจากบริษัทฯ มียอดการจําหนายสินคาที่มีกําไรขั้นตนสูงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑประเภท
อุปกรณชิ้นสวน กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก และกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ นอกจากนี้รายได
อื่นของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 38.59 ลานในป 2549 เปน 52.25 ลานในป 2550 เนื่องจากมีกําไรเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ อันเปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาทในป 2550
สําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเทากับ 40.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในป 2550
รอยละ 33.22 กําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น เปนผลมาจากบริษัทฯ มียอดการจําหนายสินคาที่มีกําไรขั้นตนสูงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ และกลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
ในสวนของสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 2,798.40 ลานบาท ประกอบดวยลูกหนี้
การคาและตั๋วเงินรับจํานวน 1,199.48 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 978.53 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคาเทากับ 1,877.56 ลานบาท สวนใหญประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินจํานวนรวม 956.32 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายจํานวน 610.67 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว
จํานวน 96.74 ลานบาท และสวนของผูถือหุนมีมูลคาเทากับ 920.84 ลานบาท ตอมา ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมือ่
วันที่ 12 มีนาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจํางวดป 2550 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงิน 130 ลาน
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,172.74 ลานบาท ประกอบดวยลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับจํานวน 1,396.34 ลานบาท และสินคาคงเหลือจํานวน 1,145.29 ลานบาท และมีหนี้สินรวมจํานวน 2,342.56 ลานบาท ซึง่
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ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงินจํานวนรวม 1,225.21 ลานบาท เจาหนี้การคาและตั๋ว
เงินจายจํานวน 835.86 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 87.98 ลานบาท และสวนของผูถือหุนมีมูลคาเทากับ 830.18 ลานบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 200 ลานบาท ซึ่งจะมีผลใหสวนของผูถือหุนลดลงจาก ณ 31 มีนาคม 2551 เหลือ
630.18 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เปลี่ยนแปลง ดังนี้ อัตราหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 2.82 เทา เปน 3.72 เทา มูลคาหุนตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชนลดลงจาก 1.66 บาท เปน
1.26 บาท และมูลคาหุนตามบัญชีหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนลดลงจาก 1.22 บาท เปน 0.93 บาท
12.2.2 ผลการดําเนินงาน
รายได
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเทากับ 9,360.93 ลานบาท, 9,694.30 ลานบาท, 10,842.52 ลานบาท และ 40.07 ลาน
บาท ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ โดยรายไดรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวในป 2549
และ 2550 เพิ่มขึ้นเทียบกับปกอนหนา เทากับรอยละ 3.56 และ. 11.84 ตามลําดับ สําหรับอัตราการขยายตัวของงวด 3 เดือนแรกของป
2551 เพิ่มขึ้นเทียบกับงวดเดียวกันปกอนหนา เทากับรอยละ 33.22
รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบไปดวย รายไดจากการขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร รายไดจากการ
บริการ รายไดสวนลดรับ รายไดอื่น และสวนแบงกําไรในบริษัทรวม ทั้งนี้ รายไดจากการขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการขายคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรจํานวน
9,014.93 ลานบาท, 9,378.98 ลานบาท, 10,483.03 ลานบาท และ 2,835.84 ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551
ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราการเติบโตในป 2549 และ 2550 เทียบกับปกอนหนา เทากับรอยละ 4.04 และ 11.77 ตามลําดับ ซึ่งการเติบโต
ดังกลาวถือเปนการเติบโตที่ใกลเคียงกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สําหรับอัตราการเติบโตของงวด 3 เดือนแรกของป 2551 เทียบ
กับงวดเดียวกันปกอนหนา เทากับรอยละ 18.13 ซึ่งการเติบโตดังกลาวมาจากสวนหนึ่งมาจากการยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางมากในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ และกลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
ในชวงป 2549 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 4 โดยกลุม
ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน, กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพื่อการพิมพ มีสัดสวน
รายไดเปนอันดับ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 30.9, 21.5 และ 13.3 ของรายไดจากการขายและการบริการรวมในป 2549
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กลุมผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภท MCE, กลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก
และกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณแสดงผลขอมูล ในอัตราเติบโตรอยละ 118.95, 37.46 และ 21.25 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในป 2549 สินคาที่
มีอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 50 ไดแก จอภาพประเภท LCD, เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), USB Flash Drive และ
Flash Card เปนตน
สําหรับป 2550 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 12 โดยกลุม
ผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน, กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพื่อการพิมพ ยังคงมี
สัดสวนรายไดเปนอันดับ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 30.7, 21.1 และ 11.5 ของรายไดจากการขายและการบริการรวมในป
2550 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กลุมผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร, กลุมผลิตภัณฑประเภท
MCE, และกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ ในอัตรารอยละ 70.27, 23.65, และ 20.87 ตามลําดับ ทั้งนี้
ในป 2550 สินคาที่มีอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 50 ไดแก เครื่องพิมพแบบ All-in-One, USB Flash Drive, เครื่องคอมพิวเตอร
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แบบสั่งประกอบ (CTO) และ Server เปนตน ในขณะที่สินคาบางประเภทมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากมีสินคาอื่นมาแทนที่ เชน
เครื่องพิมพแบบ Inkjet และจอภาพประเภท CRT เปนตน
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2551 รายไดจากการขายและบริการรวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2550 รอยละ 19.12 โดยกลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน, กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ยังคงมีสัดสวน
รายไดเปนอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จเปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 23.5, 21.2
และ 15.5 ของรายไดจากการขายและการบริการรวมในงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ โดยกลุมผลิตภัณฑที่มีอัตราการเติบโต
สูงสุด (เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา) คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ, กลุมผลิตภัณฑ
ประเภท MCE และกลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร ในอัตรารอยละ 219.17, 49.01 และ 24.10 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในชวงดังกลาว สินคา
ที่มีอัตราการขยายตัวมากกวารอยละ 50 ไดแก เครื่องพิมพแบบ All-in-One, เครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ (CTO), เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook), โทรศัพท GPS+PDA และ Server เปนตน
นอกเหนือจากรายไดจากการขายคอมพิวเตอรและอุปกรณแลว บริษัทฯ ยังมีรายไดที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ รายไดสวนลดรับ
ซึ่งเปนสวนลดพิเศษเมื่อบริษัทฯ สั่งซื้อสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรจากผูผลิตหรือสาขาของผูผลิตในประเทศในจํานวน
มาก หรือบริษัทฯ สามารถทํายอดขายถึงเปาที่ผูผลิตกําหนด ทั้งนี้เงื่อนไขการไดสวนลดพิเศษจะขึ้นกับผูผลิตแตละรายกําหนด ซึ่ง
สวนลดพิเศษดังกลาวจะบันทึกบัญชีเปนรายไดสวนลดรับ รายไดดังกลาวมีจํานวน 266.58 ลานบาท, 295.71 ลานบาท และ 81.30 ลาน
บาท ในป 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ รายไดสวนลดรับจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับรายไดจากการ
ขายของบริษัทฯ
สําหรับรายไดจากการบริการของบริษัทฯ มีจํานวน 9.72 ลานบาท, 10.15 ลานบาท, 11.53 ลานบาท และ 2.47 ลานบาท ในป
2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 0.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายได
จากการบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการบริการหลังการขายของบริษัทฯ ซึ่งดําเนินงานโดยฝายซอมเปลี่ยนและบริการ
หลังการขาย, รายไดจากการใหบริการฝกอบรมการใชซอฟทแวร และการใหบริการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชั้นสูงทั้งกอนและหลังการขาย รวมถึงการบริการถึงที่ทําการ (On-Site Service) ของบริษัทยอย และรายไดจากการรับเปนศูนยบริการ
ซอมสินคาใหแกสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนาย
รายไดอื่นของบริษัทฯ ในป 2548-2550 และงวด 3 เดือนแรกป 2551 สามารถจําแนกไดดังนี้
หนวย: พันบาท

ประเภทรายได
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผล
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น

ป 2548
1,405.91
0.00
31,128.24
1,272.02
14,091.69
47,897.86

ป 2549
1,365.12
206.29
29,465.82
1,649.48
5,898.57
38,585.28

ป 2550
1,883.51
461.15
45,262.83
2,130.95
2,512.01
52,250.44

งวด 3 เดือน
ป 2551
346.46
0.00
14,947.84
410.12
405.85
16,110.26

ที่มา: บริษัทฯ

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในป 2550 เนื่องจากการแข็งคาของคาเงินบาท โดย
ในป 2550 เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 34.69 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในขณะที่ป 2549 เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 38.03 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติบริษัทฯ จะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณรอยละ 70 – 80 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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สําหรับ หนี้สูญรับคืนนั้น บริษัทฯ จะมีการบันทึกรายการดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดรับชําระคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
ในกรณีที่ลูกหนี้ที่บริษัทฯ ไดทําประกันไวมีปญหา หรือในกรณีที่บริษัทฯ สามารถติดตามทวงหนี้ไดจากลูกหนี้การคาที่ไดถูกตัดจําหนาย
เปนหนี้สูญไปแลวในงวดกอนๆ
ตนทุนขาย และกําไรขั้นตน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนขายรวมจํานวน 8,761.66 ลานบาท, 9,058.80 ลานบาท, 10,083.50 ลานบาท และ 2,730.35
ลานบาท ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 97.19, 96.59, 96.19 และ 93.00 ของ
รายไดจากการขายในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ โดยสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากขาย
ของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการแข็งคาของคาเงินบาทในชวง 1-2 ปที่ผานมา ทําใหตนทุนสินคาของ
บริษัทฯ ที่นําเขาจากตางประเทศลดลง
สําหรับธุรกิจบริการดานการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ และบริการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งกอนและหลังการขาย ในชวงป 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนการ
บริการจํานวน 9.94 ลานบาท และ 2.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.25 และ 101.22 ของรายไดจากการบริการในชวงดังกลาว
ตามลําดับ ปรับตัวสูงขึ้นจากจํานวน 4.93 ลานบาท และ 3.43 ลานบาทหรือรอยละ 50.75 และ 33.78 ของรายไดจากการบริการในป
2548 และ 2549 ตามลําดับ โดยสัดสวนของตนทุนการบริการตอรายไดจากการบริการของบริษัทฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในชวงป 2550 และ
งวด 3 เดือนแรกของป 2551 นั้น เกิดจากคาใชจายดานพนักงานของบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโบนัสของพนักงานของบริษัทยอย
ประจําป 2550 ที่ไดจายไปเมื่อตนป 2551 ทั้งนี้ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีการจัดสรรคาใชจายดังกลาวไปยังคาใชจายในการขายและ
บริหาร อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรคาใชจายดังกลาวใหแลวเสร็จในป 2551 นี้
สําหรับอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 2.86, 3.48, 3.82 และ 3.72 ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรก
ของป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ จะเห็นวาบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2548 ต่ํากวาปกติ เนื่องจากในป 2547 ลูกคาในกลุมผูประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรสําเร็จรูปภายในประเทศภายใตเครื่องหมายการคาของตัวเองหลายรายไดประสบปญหาทางการเงิน สงผลใหบริษัทฯ
เกิดหนี้สูญจํานวนมาก ดังนั้น ในป 2548 บริษัทฯ จึงเลือกขายสินคาใหเฉพาะลูกคาที่มีความนาเชื่อถือทางการเงินที่ดี เพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากการที่ลูกคาไมสามารถชําระหนี้ได ทําใหลูกคาดังกลาวมีอํานาจในการตอรองราคาสินคากับบริษัทฯ คอนขางสูง สงผลใหอัตรา
กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2548 ต่ํากวาปกติ อยางไรก็ตาม ภายหลังบริษัทฯ ไดนําระบบการใหสินเชื่อแกลูกคาและกลไกการเรียกเก็บ
เงินที่เขมงวดมาใช ในป 2549 ทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ไดปรับตัวดีขึ้น นอกจากนั้น อัตรากําไรขั้นตนยังมีการปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธในการขายสินคา โดยเนนขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มกําไรสุทธิของบริษัทฯ
คาใชจายในการขายและการบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เทากับ 398.13 ลานบาท, 415.13 ลานบาท และ 480.91 ลานบาท ในป 2548,
2549 และ 2550 ตามลําดับ เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 4.27 และ 15.85 ในป 2549 และ 2550 ตามลําดับ สําหรับในงวด 3 เดือนแรกของป
2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 127.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9.07 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอน
หนา การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นมากในป 2550 ประกอบดวยสวนที่ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ไดแก
คาตอบแทนพนักงานขายในรูปของ คาคอมมิชชั่น และคาใชจายทางการตลาด โดยเฉพาะในสวนของ พีดีเอโฟนและ GPS ภายใตตรา
สินคา Mio และเครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ (CTO) ภายใตตราสินคา Lemel เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคาใชจายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึ้นที่ไมไดแปรผันตามยอดขาย ไดแก คาขนสงสินคาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดของน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก
และคาเสื่อมราคาของระบบ ASRS ที่ไดเริ่มใชในการดําเนินงานในป 2550
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
การคัดเลือกลูกคาที่มีความนาเชื่อถือทางการเงินและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง
เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจัด
จําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณ ทั้งนี้ ในป 2547 ลูกคาของบริษัทฯ ในกลุมผูประกอบเครื่องคอมพิวเตอรสําเร็จรูปภายในประเทศ
ภายใตเครื่องหมายการคาของตัวเองหลายรายไดประสบปญหาทางการเงิน สงผลใหบริษัทฯ เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ไมไดและเกิดหนี้สูญ
จํานวนมาก ทําใหบริษัทฯ มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวนมากในป 2547 และมีผลกระทบสืบเนื่องถึงป 2548 โดยบริษัทฯ มียอด
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 90.69 ลานบาท และ 73.42 ลานบาท ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ
จากเหตุการณดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานในการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาและกลไกในการตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญจึงไดปรับปรุงระบบดังกลาวใหเขมงวดและมีความรัดกุมมากขึ้น (รายละเอียดของนโยบายการบริหารลูกหนี้การคา
โปรดดูขอ 5.3 เรื่อง นโยบายการบริหารลูกหนี้การคา) ซึ่งจากนโยบายที่เขมงวดดังกลาว สงผลใหยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของ
บริษัทฯ ปรับลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 20.20 ลานบาท, 19.82 ลานบาท และ 4.20
ลานบาท ในป 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ การตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้การคาที่มีปญหาจะตอง
ดําเนินการทางศาล ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีขั้นตอนที่ใชระยะเวลานาน อนึ่ง ลูกหนี้การคาที่มีปญหาซึ่งอยูในระหวางการดําเนินคดีทาง
ศาลไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวทั้งจํานวนแลวตั้งแตป 2547-2548
รายละเอียดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และคาเบี้ยประกันเพื่อคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย
หนวย: พันบาท

หนี้สูญที่เกิดจากลูกหนี้การคาในงวดบัญชีปจจุบัน
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา
คาเบี้ยประกันเพื่อคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้การคา

ป 2548

ป 2549

ป 2550

73,415.70
73,415.78
1,203.00

20,199.22
20,199.22
1,704.00

687.531
19,129.00
19,816.53
5,916.00

งวด 3 เดือน
ป 2551
4,198.52
4,198.52
1,402.96

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ 1 เปนหนีส้ ูญที่เกิดจากลูกหนี้การคาในงวดป 2550 ซึ่งมียอดหนี้ไมเกิน 100,000 บาท ซึง่ สามารถจําหนายหนีส้ ูญไดโดยมีหลักฐานการติดตามทวง
ถามใหชาํ ระหนี้ตามสมควร แตไมไดรับการชําระหนี้ (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร มาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร) ซึ่งหนี้ดังกลาวสามารถ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันไดตามเงือ่ นไขของการรับประกัน

บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อประกันเพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาเฉพาะตราสินคาใหแกลูกหนี้การคา
บางรายตั้งแตป 2546 โดยเปนการติดตอผานผูผลิต ตอมาในป 2550 บริษัทฯ ไดติดตอบริษัทประกันโดยตรง เพื่อดําเนินการซื้อประกัน
เพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาใหแกลูกหนี้การคาที่มีความเสี่ยงในการชําระเงินเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ไมซื้อประกันสําหรับลูกคาที่มีประวัติทางการเงินและสถานะทางการเงินดี เชน กลุมหางคาปลีกขนาดใหญ เปนตน โดยเงือ่ นไขในการ
จายเงินคืนนั้น บริษัทประกันจะจายเงินคืนใหรอยละ 80-90 ของความเสียหายจากลูกหนี้การคาที่อยูในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแมวา
การทําประกันความเสียหายจากลูกหนี้การคาดังกลาวทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายจากคาเบี้ยประกันเพื่อคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้
การคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นวาการทําประกันดังกลาวมีความจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถชวยลดความ
เสี่ยงในการเกิดหนี้สูญไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามปกติซึ่งเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
ปญหาหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้น และเปนการรักษาวินัยในการใหสินเชื่อของบริษัทฯ และหากภายหลังมีความเสียหายจากลูกหนี้การคา
เกิดขึ้น บริษัทฯ สามารถขอคืนความเสียหายดังกลาวจากบริษัทประกันได โดยบันทึกบัญชีเปนรายไดอื่นๆ
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กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล และกําไรสุทธิ
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 122.78 ลานบาท, 196.74 ลานบาท และ 248.35
ลานบาท ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 60.23 และ 26.23 ในป 2549 และ 2550 ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2549 เนื่องจากการลดลงของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญในป 2549 เนื่องจากการปรับปรุงระบบการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาและกลไกการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ในปดังกลาว
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 71.52 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 47.41 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 1.36, 2.10,
2.37 และ 2.52 ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ ซึ่งอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเปนผล
มาจากกําไรขั้นตนของบริษัทฯ มีการปรับตัวสูงขึ้น
กําไรสุทธิของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 47.66 ลานบาท, 104.02 ลานบาท และ 139.91 ลานบาท ในป 2548, 2549 และ 2550
ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 118.25 และ 34.51 ในป 2549 และ 2550 ตามลําดับ สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2551
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 40.07 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 33.22 เทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 0.51, 1.07, 1.29 และ 1.37 ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ ซึ่งการ
เพิ่มของอัตรากําไรสุทธิดังกลาวเปนผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น และดอกเบี้ยจายที่ลดลงในป 2550 ทั้งนี้ ถึงแม
บริษัทฯ จะมีการใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมากขึ้นในป 2550 แตอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงในป 2550 ทําให
ดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ในป 2550 ลดลงจาก 53.29 ลานบาท ในป 2549 เปน 48.35 ลานบาท ในป 2550 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
0.55 และ 0.45 ของรายไดรวม ในป 2549 และ 2550 ตามลําดับ สําหรับอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นในงวด 3 เดือนแรกของป 2551 เปน
ผลมาจากการเพิ่มยอดขายในกลุมผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูง เชน กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและกึ่ง
เสร็จ และกลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร
12.2.3 ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 2,798.40 ลานบาท เทียบกับ 2,158.80 ลานบาท ณ 31
ธันวาคม 2549 และ 2,201.89 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้สินทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 1,961.37 ลานบาท, 1,840.54 ลานบาท และ 2,392.91 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 89.08, 85.26 และ 85.51 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัทฯ ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 240.52 ลานบาท, 318.26 ลานบาท และ
405.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.92, 14.74 และ 14.49 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป 2548, 2549 และ 2550 ตามลําดับ
ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,172.74 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 2,765.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.18 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 406.84 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 12.82 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้จะเห็นวา สินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ เปนสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบดวย ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับและสินคาคงเหลือเปนหลัก ทั้งนี้ เปนไปตามลักษณะของธุรกิจจัดจําหนายสินคาที่จําเปนตองใช
เงินทุนหมุนเวียนเปนหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบดวย ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจํานวน 1,199.48 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 42.86 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากจํานวน 958.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.41 ในป 2549 และ
จํานวน 1,083.29 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.20 ในป 2548 การเพิ่มขึ้นในยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเปนไปตามการ
เติบโตของรายไดจากการขายของบริษัทฯ สําหรับ ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับจํานวน 1,396.34 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.01 ของสินทรัพยรวม การเพิ่มขึ้นในยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ณ 31 มีนาคม 2551 นอกจากจะ
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เปนไปตามการเติบโตของรายไดจากการขายของบริษัทฯ แลว สวนหนึ่งยังมาจากการขายสินคาใหลูกคาประเภทกลุมผูคาปลีกสําหรับ
กลุมลูกคาองคกร ซึ่งนําสินคาไปขายตอใหกับหนวยงานราชการ ซึ่งลูกคาดังกลาวจะไดรับระยะเวลาการชําระเงินที่นานกวาลูกคารายอื่น
อยางไรก็ดี ลูกหนี้รายดังกลาวไดชําระเงินทั้งหมดแลวในเดือนเมษายน 2551
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 748.24 ลานบาท, 745.79 ลานบาท, 978.53 ลานบาท และ 1,145.29 คิดเปนรอยละ
33.98, 34.55, 34.97 และ 36.10 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป 2548, 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ยอดสินคาคงเหลือที่ลดลงในป 2549 เนื่องจากบริษัทฯ เกรงวากําลังซื้อของผูบริโภคจะลดลง เนื่องจากสถานการณทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่ไมมั่นคงในชวงปลายป 2549 และการเพิ่มขึ้นของยอดสินคาคงเหลือในป 2550 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการซื้อสินคาเพื่อ
เตรียมการสงมอบใหลูกคาประเภทกลุมผูคาปลีกสําหรับลูกคาองคกรในตนป 2551 และสวนหนึ่งมาจากการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดรับ
สวนลดพิเศษจากผูผลิต สําหรับยอดสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ณ 31 มีนาคม 2551 นั้น เกิดจากการสั่งสินคาเพื่อเตรียมการสําหรับงาน
แสดงสินคาประเภทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในชวงปลายเดือนมีนาคม
ในป 2548 บริษัทฯ ไดเริ่มกอสรางศูนยกระจายสินคาใหมภายในบริเวณอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนศูนยกระจายสินคา
และคลังสินคาที่ทันสมัยที่ใชระบบจัดการคลังสินคา ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณ
การจัดเก็บสินคาจํานวนมากในอนาคต ซึ่งจะสอดคลองกับแผนการขยายสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ โดยการกอสรางคลังสินคา
ดังกลาวไดแลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยมีมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดกวา 170 ลานบาท ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาว สงผลใหบริษัทฯ มี
สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น โดยในป 2549 และ 2550 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 275.15 ลานบาท และ 339.12 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 69.18 ลานบาท และ 63.97 ลานบาท จากปกอนหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มบันทึกคาเสื่อมราคาของระบบจัดการคลังสินคา
ASRS ในป 2550 ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 337.01 ลานบาท
คุณภาพของสินทรัพย
(ก) ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
ระยะเวลาคงคาง
อยูในกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
มากกวา 9 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม-สุทธิ

31 ธ.ค.
2548
637,496.57
437,620.15
6,131.49
2,644.16
148,985.12
1,232,877.50
(149,588.04)
1,083,289.46

รอยละ
51.71
35.50
0.50
0.21
12.08
100.00
(12.13)
87.87

31 ธ.ค.
2549
529,275.07
425,482.91
358.37
14,205.51
126,174.35
1,095,496.22
(136,781.93)
958,714.28

รอยละ
48.31
38.84
0.03
1.30
11.52
100.00
(12.49)
87.51

31 ธ.ค.
2550
677,315.48
525,380.15
1,531.52
780.29
129,365.20
1,334,372.64
(134,892.37)
1,199,480.27

รอยละ
50.76
39.37
0.11
0.06
9.69
100.00
(10.11)
89.89

หนวย: พันบาท
31 มี.ค.
รอย
2551
ละ
979,367 63.79
384,357 25.03
40,637 2.65
644 0.04
130,398 8.49
1,535,403 100.00
(139,065) (9.06)
1,396,338 90.94

ที่มา: บริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 136.78 ลานบาท, 134.89 ลานบาท และ 139.07 ลานบาท ณ 31
ธันวาคม 2549, 2550 และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว เปนไปตามนโยบายการตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ จะเริ่มตั้งสํารองบางสวนตั้งแตลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระมากกวา 30 วัน และจะตั้ง
สํารองครบทั้งจํานวนสําหรับลูกหนี้ที่มีปญหา (รายละเอียดของนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โปรดดูขอ 5.3 เรื่อง นโยบาย
การบริหารลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีปญหาทั้งหมดมาโดย
ตลอด ในป 2548-2550 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระมากกวา 9 เดือนขึ้นไปกวารอยละ 95 เปนลูกหนี้การคาและตั๋วเงิน
รับที่มีปญหาในงวดบัญชีกอนหนา ซึ่งกําลังอยูระหวางการดําเนินคดีทางศาล อนึ่ง บริษัทฯ จะดําเนินการตัดจําหนายหนี้สูญสําหรับลูกหนี้
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การคาและตั๋วเงินรับที่มีปญหาที่ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบทั้งจํานวน เมื่อบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ดังกลาวในคดีแพง
และศาลไดมีคําสั่งรับคําฟองนั้นสําหรับลูกหนี้การคาซึ่งมียอดหนี้จํานวนไมเกิน 500,000 บาท และ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางศาล
สําหรับลูกหนี้การคาที่มียอดหนี้จํานวนเกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ผูอํานวยการฝายการเงินจะเสนอใหรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
ฝายอํานวยการอนุมัติใหบริษัทฯ จําหนายหนี้นั้นเปนหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับและตัดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดสํารอง
ไวทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตัดจําหนายหนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวภายใน 30 วัน ภายหลังจากศาลไดมีคําสั่ง
รับคําฟองหรือสิ้นสุดกระบวนการทางศาล อนึ่ง เมื่อมีการดําเนินการตัดจําหนายหนี้สูญ บริษัทฯ จะหักลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
จํานวนเทากัน ทําใหยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบางปมียอดลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน 32.74 ลานบาท,
21.71 ลานบาท และ 0.03 ลานบาท ในป 2549, 2550 และในงวด 3 เดือนแรกของป 2551
(ข) สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
และเคลื่อนไหวชา
รวม-สุทธิ

31 ธ.ค.
รอย
2548
ละ
718,586.86 93.56
49,485.66
6.44
768,072.52 100.00
(19,837.53) (2.58)

31 ธ.ค.
รอย
2549
ละ
697,875.20 91.15
67,759.65
8.85
765,634.85 100.00
(19,846.02) (2.59)

31 ธ.ค.
รอย
2550
ละ
848,333.85 85.08
148,730.33 14.92
997,064.18 100.00
(18,531.20) (1.86)

หนวย: พันบาท
31 มี.ค.
รอย
2551
ละ
1,039,385 89.04
127,965 10.96
1,167,350 100.00
(22,063) (1.89)

748,235.00

745,788.83

978,532.98

1,145,287

97.42

97.41

98.14

98.11

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือจํานวน 765.63 ลานบาท, 997.06 ลานบาท และ 1,167.35 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550
และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาจํานวน 19.85 ลานบาท, 18.53 ลาน
บาท และ 22.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59, 1.86 และ 1.89 ของมูลคาสินคาคงเหลือทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550
และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ทั้งนี้ มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550 เทากับ 978.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
745.79 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 ในขณะที่ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ คอนขางคงที่ เทากับ 27-28 วัน ในชวงป 25482550 สําหรับมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2551 เทากับ 1,145.29 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย
เทากับ 31 วัน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2551 เกิดจากการสั่งสินคาเพื่อเตรียมการสําหรับงานแสดงสินคา
ประเภทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในชวงปลายเดือนมีนาคม
ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2550 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ สวนใหญ คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน และกลุมผลิตภัณฑ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง คิดเปนรอยละ 25 และ 18 ของสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ สําหรับ ณ 31 มีนาคม 2551 สินคา
คงเหลือของบริษัทฯ สวนใหญ คือ กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน และกลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จและ
กึ่งเสร็จ คิดเปนรอยละ 23 และ 19 ของสินคาสําเร็จรูปทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชาจํานวน 44.85 ลานบาท, 41.20 ลานบาท และ 47.71 ลานบาท
ณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5.86, 4.13 และ 4.09 ของมูลคาสินคาคงเหลือ
ทั้งหมดณ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ
ในสวนของนโยบายการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชานั้น บริษัทฯ จะเริ่ม
ตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพรอยละ 10-20 ของมูลคาสินคา (ตามกลุมผลิตภัณฑ) สําหรับสินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 90 วันขึ้นไป และ
จะตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพทั้งจํานวนสําหรับสินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 360 วันขึ้นไปและสินคาที่รอทําลายหรือสินคาที่ลาสมัย
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(รายละเอียดของนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชา โปรดดูขอ 5.4
เรื่อง นโยบายการบริหารสินคาคงคลัง)
รายละเอียดของคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาของบริษัทฯ มีดังนี้
หนวย: พันบาท

สถานะของสินคา
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 91-150 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 151-210 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 211-270 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 271-360 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 360 วันขึ้นไป
สินคาที่รับคืนหรือทดลองใช
สินคาที่รอทําลายหรือสินคาที่ลาสมัย
รวม

31 ธ.ค.
2548
1,234.50
1,052.26
695.37
814.64
3,904.74
11,674.44
461.57
19,837.53

รอย
ละ
0.16
0.14
0.09
0.11
0.51
1.52
0.06
2.58

31 ธ.ค.
2549
1,572.16
2,344.54
574.36
575.41
3,010.75
11,574.95
193.85
19,846.02

รอย
ละ
0.21
0.31
0.08
0.08
0.39
1.51
0.03
2.59

31 ธ.ค.
2550
1,696.54
1,284.17
776.78
594.90
3,822.46
10,356.36
18,531.20

รอย
ละ
0.17
0.13
0.08
0.06
0.38
1.04
0.00
1.86

31 มี.ค.
2551
1,866.04
1,484.82
1,051.69
895.81
4,141.37
11,471.82
1,151.7
22,063.25

รอย
ละ
0.16
0.13
0.09
0.08
0.35
0.98
0.10
1.89

ที่มา: บริษัทฯ

นอกจากการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาแลว บริษัทฯ ยังสามารถลดความเสี่ยงจากการลาสมัยของ
สินคา จากการมีเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินคารุนที่ลาสมัยเพื่อแลกกับสินคารุนใหม (Product Rotation) และการชดเชยสวนตางในกรณีที่
สินคามีการลดราคา (Price Protection) ในสินคาเกือบทุกประเภทอีกดวย
สภาพคลอง
หนวย: พันบาท

กําไรสุทธิ
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิ
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วัน ตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วัน ปลายงวด

31 ธ.ค.
2548

31 ธ.ค.
2549

31 ธ.ค.
2550

47,659.92
99,143.13
146,803.04

104,019.20
47,136.03
151,155.23

139,912.20
56,883.17
196,795.37

31 มี.ค.
2551
40,073.00
12,066.00
52,139.00

(325,389.75) 126,919.90 (510,739.01) (413,566.00)
14,691.76 (47,344.46) 148,274.07 210,630.00
(163,894.95) 230,730.66 (165,669.57) (150,797.00)
(8,119.27) (88,892.38) (109,788.41)
(4,736.00)
157,709.40 (113,367.31) 337,601.73 126,449.00
(14,304.83)
28,470.97
62,143.76 (29,084.00)
51,464.71
37,159.88
65,630.85 127,774.60
37,159.88
65,630.85 127,774.60
98,690.60

บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ทําใหบริษัทฯ ตองมีการใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชในการบริหารลูกหนี้การคา
และสินคาคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนดังกลาวจากการกูยืมเงินธนาคาร ทั้งนี้ จากลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกลาว ทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะมีคาเปนบวกและลบสลับกันไป เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ
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เก็บเงินจากลูกหนี้การคา กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจะมีคาเปนบวก และเมื่อบริษัทฯ ชําระเงินคาสินคา กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานจะมีคาเปนลบ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบมาจากการที่บริษัทฯ มีการชําระเงินคา
สินคาเปนเงินสดหรือชําระเร็วกวาปกติ เพื่อใหไดรับสวนลดการคาจากผูผลิต โดยบริษัทฯ สามารถใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคลองเพื่อใหไดประโยชนจากการไดรับสวนลดการคาดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นวาอัตราสวนลด
การคาที่ไดรับดังกลาวมีมากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูจากธนาคาร
พาณิชยหลายแหงซึ่งเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ไมมีปญหาสภาพคลอง
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีมูลคาเทากับ (88.89) ลานบาท และ (109.79) ลานบาท ในป 2549 และ 2550
เนื่องจากบริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในการกอสรางระบบ ASRS ในป 2549 ซึ่งไดแลวเสร็จในป 2550 สําหรับในงวด 3 เดือนแรกในป 2551
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีมูลคาเทากับ (4.74) ลานบาท เนื่องจากไมมีรายจายดานการลงทุนที่มีนัยสําคัญ
ในป 2550 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 38 วัน ลดลงอยางตอเนื่องจากป 2548-2549 ที่ประมาณ 40-42
วัน เนื่องจากการปรับปรุงนโยบายในการเรียกเก็บเงินที่เขมงวดขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ คอนขางคงที่ใน
ระดับ 27-28 วัน ในป 2548-2550 สวนระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 2550 เทากับ 20 วัน จากการชําระคาสินคาเปนเงินสด
หรือชําระคาสินคาที่เร็วขึ้นเพื่อใหไดรับสวนลดการคาจากผูผลิต ดังนั้น วงจรเงินสดของบริษัทฯ มีการปรับลดลงอยางตอเนื่องจาก 47 วัน
ในป 2548 เปน 46 วัน และ 44 วัน ในป 2549 และ 2550 ตามลําดับ
สําหรับในงวด 3 เดือนแรกป 2551 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 42 วัน ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยูที่
ประมาณ 25 วั น ดั งนั้ น วงจรเงิ นสดของบริ ษัทฯ อยู ที่ประมาณ 48 วัน ทั้ง นี้ การเพิ่มขึ้นของวงจรเงินสดในชวงดังกลา ว เกิดจาก
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินคาใหลูกคาประเภทกลุมผูคาปลีกสําหรับกลุมลูกคาองคกร ซึ่งนําสินคาไปขายตอใหกับ
หนวยงานราชการ ซึ่งลูกคาดังกลาวจะไดรับระยะเวลาการชําระเงินที่นานกวาลูกคารายอื่น อยางไรก็ดี ลูกหนี้รายดังกลาวไดชําระเงินทั้ง
หมดแลวในเดือนเมษายน 2551
ในป 2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.35 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วที่ 0.75 เทา ซึ่งไมเปลี่ยนแปลง
จากเดิมในป 2548-2549 สําหรับในงวด 3 เดือนแรกในป 2551 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.35 เทา และอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วที่ 0.75 เทา อันเนื่องมาจากโครงสรางเงินกูของบริษัทฯ สวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทฯ อยูในระดับต่ําเนื่องจากลักษณะทั่วไปของธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณซึ่งตองมี
การเก็บสินคาคงคลังเปนจํานวนมากเพื่อใหสามารถจัดสงสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคาไดอยางทันเวลา
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น ทําให
บริษัทฯ สามารถลดการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และชวยเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ ใหดีขึ้น
12.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 1,535.62 ลานบาท, 1,389.28 ลานบาท และ 1,877.56.ลานบาท ณ สิ้นป 2548, 2549 และ 2550
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (9.53) และ 35.15 ในป 2549 และ 2550 ทั้งนี้ การลดลงของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป
2549 เปนผลจากยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมสถาบันการเงินที่ลดลงจาก 777.60 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 688.06 ลานบาท ณ
สิ้นป 2549 และยอดเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่ลดลง จาก 525.22 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 เปน 490.97 ลานบาท ณ สิ้นป 2549
เนื่องจากบริษัทฯ มีมูลคาของสินคาคงคลังลดลง ณ สิ้นป 2549 นอกจากนั้น ยอดเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ไดปรับลดจาก 38.25
ลาน ณ สิ้นป 2548 เปน 1.78 ลานบาท ณ สิ้นป 2549

สวนที่ 2 หนาที่ 96

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2550 ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯ ไดปรับตัวเพิ่มขึ้น เปนผลจากยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
สั้นที่เพิ่มขึ้นเปน 956.32 ลานบาท และยอดเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่เพิ่มขึ้นเปน 610.67 ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคา
คงคลัง ณ สิ้นป 2550 นอกจากนั้น ยอดเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นเปน 96.74 ลานบาท เนื่องจากการกอสรางคลังสินคา
ใหมที่ใชระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึ่งเปนระบบบริหารคลังสินคาอัตโนมัติซึ่งควบคุมดวยคอมพิวเตอร
ณ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 2,342.55 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 28.12 จาก ณ สิ้นป 2550
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเปน 1,225.21 ลาน
บาท และยอดเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่เพิ่มขึ้นเปน 835.86 ลานบาท ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินคาคงคลัง ณ 31 มีนาคม 2551
สําหรับยอดเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ ไดปรับลดลงเปน 87.98 ลาน เนื่องจากการทยอยชําระคืนเงินกูระยะยาวและไมมีการกอหนี้
ระยะยาวเพิ่มเติม
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไมมีการใชวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2549 และ ณ 31 มีนาคม
2551 บริษทฯ มีการใชเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 0.16 ลานบาท และ 0.04 ลานบาท ตามลําดับ จากวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอางอิงจากอัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) ตอปและปลอดภาระ
ค้ําประกัน
สําหรับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินนั้น แบงเปน เงินกูทรัสตรีซีท และเงินกูยืมจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1-6 เดือน
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทองตลาด เชน LIBOR, MMR เปนตน โดยบริษัทฯ ไดมีการค้ําประกันวงเงินกูโดยใชบัญชี
เงินฝากประจํา รวมทั้งจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรบางสวนของบริษัทฯ รวมทั้งโอนสิทธิประกันภัยของหลักทรัพยค้ํา
ประกันและสินคาบางสวนแกผูใหกู ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น 687.90 ลานบาท, 956.32 ลาน
บาท และ 1,225.21 ลานบาท ณ สิ้นป 2549, 2550 และ ณ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ
นอกจากนั้น ในป 2549 บริษัทฯ ไดมีการกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เพื่อนําเงินมากอสรางคลังสินคาใหมที่ใช
ระบบ ASRS โดยบริษัทฯ ไดรับวงเงินกูจํานวน 210 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1 ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 6 ป โดย
ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกเดือน ค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรบางสวนของบริษัทฯ รวมทั้งโอน
สิทธิประกันภัยของหลักทรัพยค้ําประกันและสินคาบางสวนแกผูใหกู สําหรับวงเงินกูดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีการเบิก
มาใชแลวจํานวนทั้งสิ้น 178.50 ลานบาท และในงวด 3 เดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ ไมมีการเบิกเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเพิ่มเติม
บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 806.10 ลานบาท, 723.10 ลานบาท, 991.36 ลานบาท และ 1,260.25 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 52.49, 52.05, 52.80 และ 53.80 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2548, 2549, 2550 และ ณ 31 มีนาคม 2551
ตามลําดับ และมีเงินกูยืมระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 38.25 ลานบาท, 1.78 ลานบาท, 96.74 ลานบาท และ 87.98 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 2.49, 0.13, 5.15 และ 3.76 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2548, 2549, 2550 และ ณ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ จะเห็นวา
บริษัทฯ มีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม เนื่องจากไดนําหนี้สินระยะสั้นมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินคาคงคลังและ
เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 2.30, 1.81, 2.04 และ 2.82 ณ 31 ธันวาคม 2548, 2549, 2550
และ 31 มีนาคม 2551 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
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สวนของผูถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2550 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 920.84 ลานบาท และมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรเทากับ
402.79 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมดังกลาวเกิดจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ หากดูยอนหลังกลับไปจะเห็นไดวาบริษัทฯ
มีกําไรสะสมเพิ่มขึ้นโดยตลอด เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องของบริษัทฯ และสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เติบโต
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลประจํางวดป 2550 แกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 130
ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 830.18 ลานบาท และมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
เทากับ 312.86 ลานบาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการ
จายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200 ลานบาท และอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 10 ลานบาท ซึ่งจะมีผลใหสวนของผูถือหุนลดลงจาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2551 เหลือ 630.18 ลานบาท
ผลกระทบจากเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงิน 130 ลานบาท โดยไดดําเนินการจายเงิน
ปนผลดังกลาวแลวในเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจํางวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ไดรวมผลกระทบจากการ
จายเงินปนผลดังกลาวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 มีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 200 ลานบาท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวจะสงผล
ใหสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ลดลงจาก 830.18 ลานบาท เหลือ 630.18 ลานบาท ภายหลังการจายเงินปนผล ซึ่งจะมี
ผลกระทบตออัตราสวนทางการเงินตางๆ ดังนี้
อัตราสวนทางการเงินกอนและหลังปรับปรุงผลกระทบจากการจายเงินปนผล
กอนปรับปรุง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
2.82
มูลคาหุนตามบัญชีกอนการเสนอขายหุนตอประชาชน (บาท)
1.66
มูลคาหุนตามบัญชีหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน (บาท)
1.22

หลังปรับปรุง
3.72
1.26
0.93

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ไดกลาวไวในเรื่องปจจัยความเสี่ยง
มีดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จํานวน
หุนสามัญทั้งหมด 500,000,000 หุน และมีกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2551 จํานวน 40.07 ลานบาท อยางไรก็ดี ภายหลังจาก
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน โดยแบงเปนเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive right) จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป จํานวน
123,000,000 หุน จะทําใหบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 680,000,000 บาท จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 680,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ซึ่งอาจสงผลใหกําไรตอหุนของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาจจะนอยกวากําไรตอหุนที่เกิดขึ้น หากรายไดและกําไร
สุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนของบริษัทฯ
นอกจากนั้น ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ (ประเภทระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได) ทั้งหมดจํานวน 25,000,000 หุน จะทําใหบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน
705,000,000 บาท จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 705,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งอาจสงผลใหกําไรตอหุนของบริษัทฯ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตลดลงเพิ่มขึ้น
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ภายหลังการเสนอขายหุน
ตอประชาชนในครั้งนี้

อัตรากําไรตอหุน
มูลคาหุนตามบัญชี
มูลคาหุนตามบัญชี (ปรับปรุงผลกระทบจาก
การจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2551)

0.32
1.66
1.26

0.24
1.22
0.93

1

หมายเหตุ

1

ภายหลังการใชสทิ ธิซื้อหุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมด
0.23
1.18
0.89

ปรับฐานการคํานวณเปนรายป

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทําใหภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ
ลดลง นอกจากนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ที่คาดวาจะเติบโตตามอุตสาหกรรมประมาณรอยละ 10 และกลยุทธการขายสินคาที่มีอัตรากําไร
ขั้นตนสูงเพิ่มขึ้นนั้นจะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถชวยลดผลกระทบของการลดลงของกําไรตอหุนและ
มูลคาหุนตามบัญชีที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนได
2. การยกเลิกการใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise และสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจากกลุมซิน
เน็ค ประเทศไตหวัน
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise ซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะ และสิทธิในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จาก Synnex Global Ltd. โดยบริษัทฯ สามารถ
ใชซอฟทแวรและเครื่องหมายการคาดังกลาวจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง
King’s Eye Investments Limited) ถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชซอฟทแวรดังกลาวจากกลุมซินเน็ค (ตามรายละเอียด ขอ 5.4 สรุป
สัญญาใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ยกเลิกการใหสิทธิในการใช
Global Software แกบริษัทฯ หรือมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใช Global Software ในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถนําระบบอื่นๆ มา
ใชทดแทนได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการจัดหาระบบการบริหารจัดการอื่นมาทดแทนระบบดังกลาว และ
จําเปนตองมีระยะเวลาในการโอนยายขอมูลระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ระบบ ASRS ของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินงานตอเนื่องได ถึงแมมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บฐานขอมูลของบริษัทฯ ไวเปนอยางดี
สําหรับสิทธิในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จาก Synnex Global Ltd. นั้น บริษัทฯ คาดวาผลกระทบ
จากการยกเลิกการใหสิทธิในการใชชื่อและเครื่องหมายการคาดังกลาวจะมีไมมากและเปนเพียงระยะเวลาสั้น
เนื่องจากโดยปกติแลว
ลูกคาจะใหความสําคัญกับตราสินคาของผูผลิตและการบริการหลังการขายในการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณ
มากกวาชื่อและเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ดังนั้น การยกเลิกการใหสิทธิดังกลาวอาจสงผลกับบริษัทฯ ในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทฯ
จะตองสื่อสารรวมถึงโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อใหลูกคาของบริษัทฯ ทราบถึงการปรับเปลี่ยนชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา
Lemel มาเปนชื่อและเครื่องหมายการคาใหมของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และทีมผูบริหารของบริษัทฯ เปนชาวไทยทั้งหมดที่มีประสบการณ
ในธุรกิจมากกวา 10 ป ตลอดจนบริษัทฯ ไดทําสัญญาในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาจากผูผลิตทุกรายโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จะ
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องแมวาไมไดรับการสนับสนุนจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
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12.3

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
12.3.1 คาตอบแทนและคาบริการอื่นๆ จากการสอบบัญชี
บริษัทฯ ไดตกลงจายคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับการสอบบัญชีในงวดบัญชีป 2551 ดังนี้
รายการที่
บริษัทฯ/บริษัทยอย
1
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
รวมคาสอบบัญชี
12.3.2
-ไมมี-

ชื่อผูสอบบัญชี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

คาบริการอื่นๆ
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คาสอบบัญชี
640,000.00
60,000.00
700,000.00

