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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1 งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
นายชยักรณ อุนปตพิงษา ทะเบียนเลขที่ 3196 จากสํ านักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิ

เอทส ไดใหความเห็นสํ าหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2540 ถึง ป 2542 งบการเงินรวมป
2543 และ งบการเงินระหวางกาลและงบการเงินระหวางการรวม วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2544
ดังน้ี

! รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2540 ถงึ ป 2542 ไดใหความ
เหน็อยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรและไดทํ าขึ้นตาม
หลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป อนึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบกระแสเงินสด สํ าหรับปส้ิน
สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2541 และ 2540 ท่ีนํ ามาแสดงเปรียบเทียบจัดทํ าขึ้นโดยผูบริหาร
เพือ่ประโยชนในการเปรียบเทียบ ยังไมไดตรวจสอบ

! รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับรายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินรวมป 2543 ได
ใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรและไดทํ า
ขึน้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

! รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับรายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินระหวางกาลและ
งบการเงินระหวางการรวม วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2544 ไดใหความเห็นวาไมพบสิ่งที่
เปนเหตใุหเชื่อวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน
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(2) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)
ณ 31 ธนัวาคม ณ 30 มิถุนายน

จดัท ําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบ1 ตรวจสอบแลว สอบทานแลว สอบทานแลว
2540 2541 2542 2543 2543 2544

สนิทรัพยหมุนเวียน 194,068 127,412 161,827 254,507 231,244 306,785
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 119,834 108,107 109,940 148,764 124,346 133,974
สนิทรัพยรวม 340,449 261,824 295,545 432,874 380,800 470,175
หนีส้ินหมุนเวียน 231,072 127,806 135,706 243,808 235,681 255,885
หนีส้ินระยะยาว 53,413 31,750 38,750 20,750 28,750 12,750
หน้ีสินรวม 286,555 160,927 175,326 264,813 264,966 268,635
ทุนชํ าระแลว 30,000 30,000 30,000 70,000 70,000 120,000
ก ําไร (ขาดทุน) สะสม NA2 NA2 90,218 98,060 45,833 81,539
สวนของผูถือหุน NA2 NA2 120,219 168,061 115,834 201,540

1 งบการเงนิรวมเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทสํ าหรับป 2540-2542 ไดจัดทํ าข้ึนโดยบริษัทและมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บญัชี โดยถือเสมือนวาบริษัทเขาถือหุนในบริษัทยอยตั้งแตตนป 2540 (บริษทัไดเขาลงทุนในบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542)
2 งบการเงนิรวมที่จัดทํ าข้ึนเพื่อการเปรียบเทียบสํ าหรับป 2540 และป 2541 จะไมสามารถสะทอนมูลคาในสวนกํ าไร (ขาดทุน) สะสม และสวนของผู
ถอืหุนของกลุมบริษัทตามที่บริษัทเขาถือหุนในบริษัทยอยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542

(หนวย : พันบาท)
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 1 มกราคม –  30 มิถุนายน

จดัท ําขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบ1 ตรวจสอบแลว สอบทานแลว สอบทานแลว
2540 2541 2542 2543 2543 2544

รายไดจากการขาย 441,634 498,788 428,943 684,881 264,264 321,403
รายไดอื่น
   - ก ําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 566 22,479 2,665 (758) (2,753) (1,907)
   - คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ 0 0 56,399 0 0 0
   - รายไดอื่นๆ 4,736 12,503 9,528 7,419 4,858 1,157
รายไดรวม 446,936 534,225 497,535 692,300 269,122 322,560
ตนทุนขาย 341,587 430,230 373,875 562,876 243,859 244,881
คาใชจายขายและบริหาร 27,773 30,913 34,830 69,054 25,531 34,994
ดอกเบี้ยจาย 17,189 16,540 9,587 12,576 5,117 8,097
คาใชจายรวม 386,813 480,223 418,292 645,206 274,507 288,322
รายการพิเศษ –
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

67,018* - - - - -

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,896) 54,000 79,243 46,842 (5,385) 34,229
1 งบการเงนิรวมเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทสํ าหรับป 2540-2542 ไดจัดทํ าข้ึนโดยบริษัทและมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บญัชี โดยถือเสมอืนวาบริษัทเขาถือหุนในบริษัทยอยตั้งแตตนป 2540 (บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542)
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(3) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญ
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ส ําหรับป ม.ค. - ม.ิย.
งบการเงินจัดทํ าขึ้นเพื่อการ

เปรียบเทยีบ1
งบการเงินผาน
การตรวจสอบ

งบการเงินผานการ
สอบทาน

2540 2541 2542 2543 2543 2544
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.84 1.00 1.19 1.04 0.98 1.20
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.59 0.62 0.63 0.42 0.27 0.40
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.09 0.60 0.42 0.01 NA2 0.02
อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 6.49 6.99 8.58 12.90 9.90 13.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 55.47 51.51 41.95 27.90 36.38 26.27
อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 7.97 8.72 6.42 5.24 4.22 2.89
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 45.19 41.26 56.07 68.75 85.28 124.52
อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 4.95 5.25 5.63 9.08 5.26 9.57
ระยะเวลาชํ าระหนี้ วัน 72.73 68.56 63.89 39.67 68.45 37.62
Cash Cycle วัน 27.93 24.21 34.13 56.98 53.21 113.17
อัตราสวนความสามารถในการหากํ าไร
อัตรากํ าไรข้ันตน รอยละ 22.65 13.74 12.84 17.81 7.72 23.81
อัตรากํ าไรสทุธิ รอยละ -1.56 10.83 18.473 6.84 (2.04) 10.65
อัตราก ําไรสุทธิที่ไมรวมผลของการปรับโครงสราง รอยละ -1.56 10.83 5.32 6.84 (2.04) 10.65
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ NA NA 65.913 32.50 (9.13) 37.04
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนท่ีไมรวมผลของการปรับ
โครงสราง

รอยละ NA NA 19.00 32.50 (9.13) 37.04

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ -2.37 17.93 28.43 12.86 (3.18) 15.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 17.12 72.81 101.68 66.26 21.10 78.54
อตัราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.52 1.66 1.54 1.70 1.59 1.43
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน เทา NA NA 1.46 1.58 2.29 1.33
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย เทา 4.20 2.28 2.11 1.10 (2.32) 1.62
ขอมูลตอหุน
มลูคาตามบัญชีตอหุน บาท 13.47 25.22 40.07 24.01 16.55 8.40
กํ าไรสทุธิตอหุน บาท -1.84 13.50 26.413 7.74 (0.53) 1.594

ก ําไรสุทธิตอหุนที่ไมรวมผลของการปรับโครงสราง บาท -1.84 13.50 7.61 6.69 (0.77) 1.43
เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 11.20 5.57 5.57 2.12
มลูคาที่ตราไวตอหุน3 บาท 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00

1 อตัราสวนทางการเงินสํ าหรับป 2540-2542 ค ํานวณจากงบการเงินรวมแสดงผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทซึ่งไดจัดทํ าข้ึนเพื่อการเปรียบเทียบ
มไิดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

2 กระแสเงนิสดจากการด ําเนนิงานเปนลบเนื่องจากกลุมบริษัทไดสํ ารองวัตถุดิบเพื่อรองรับสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลก
3 ท่ีประชุมวสิามญัผูถือหุนเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ไดมีมติแกไขมูลคาหุนของบริษัทจากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 10 บาท
4 ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2544 ไดมีมติแกไขมูลคาหุนของบริษัทจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 5 บาท
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12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
สรุปฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานที่ผานมาของบริษัทและบริษัทยอย

ในเดือนเมษายน 2542 ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท คือ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด 
และบริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด โดยบริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํ ากัด ไดเขาลงทุนเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ใน
บริษัททีมโทรนิคส จํ ากัด เปนจํ านวนเงิน 40 ลานบาท จากเดิมที่บริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด เปนผูถือ
หุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด ท้ังน้ีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทดังกลาวเพ่ือ
ประโยชนในการรองรับการขยายธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพของกลุมบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัท 
ทีมพรีซิชัน่ จ ํากัด เปนบริษัทท่ีไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งมีเครื่อง
จักรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีโครงสรางพื้นฐานในการผลิตที่สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่สูง
กวาบริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด

เน่ืองจากบริษัทไดเขาถือหุนในบริษัทยอย คือ บริษัททีมโทรนคิส จํ ากัด ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542 
ผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมป 2542 ทีป่รากฎตามงบการเงินที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีมิไดรวมผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยสํ าหรับงวดไตรมาส 1 ป 2542 
ดวย ดังน้ันเพ่ือการวิเคราะหการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทไดชัดเจนขึ้น บริษทัจึงไดจัดทํ างบการเงิน
รวมเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทสํ าหรับป 2540-2542 โดยถือ
เสมอืนวาบริษัทเขาถือหุนในบริษัทยอยตั้งแตป 2540 การวิเคราะหผลการดํ าเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอยสํ าหรับป 2542 จะเปนการวิเคราะหจากงบการเงินรวมที่บริษัทจัดทํ าข้ึนดังกลาว

ผลการดํ าเนินงานสํ าหรับป 2542
ในชวงป 2540-2542 กลุมบริษัทไดใหบริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบเบ็ดเสร็จที่รวมการ
จดัซ้ือวตัถุดิบแกลูกคามากขึ้น และไดดํ าเนินการอยางตอเน่ืองในการขยายและกระจายฐานลูกคาไปใน
แถบยโุรปและอเมริกาโดยอาศัยทีมการตลาดของบริษัทและการแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในยุโรป ท ําให
กลุมบริษัทมีกํ าไรสวนเพ่ิมในการขายสินคาสูงข้ึน และสามารถเพิ่มยอดขายไดมากขึ้นจากยอดสั่งซื้อ
ของลูกคาเกาที่เพิ่มขึ้นและจํ านวนลูกคารายใหมที่เพิ่มขึ้น ยกเวนในป 2542 ซึง่กลุมบริษัทมีรายได
จากการขายรวม 428.94 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 14 จากยอดขายรวมป 2541 เน่ืองจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจในแถบเอเชียทํ าใหความตองการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในญ่ีปุนลดลง มีผลใหยอด
ขายของบริษัทและบริษัทยอยในตลาดญ่ีปุนลดลง ถึงแมวายอดขายในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะ
ยงัมกีารขยายตัวโดยตอเนื่องก็ตาม

อยางไรก็ตามในป 2542 กลุมบริษัทสามารถรักษาอัตรากํ าไรขั้นตนตอยอดขายในป 2542 ในระดับที่
ใกลเคียงกับป 2541 ในขณะทีค่าใชจายในการขายและบริหารเทากับ 34.83 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 
13 เมือ่เทยีบกับป 2541 ทั้งนี้สวนใหญมาจากคาใชจายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทมีคานายหนาการขายเพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายที่ผานตัวแทนจํ าหนายในตางประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในป 2542 กํ าไรสุทธิรวมเทากับ 79.24 ลานบาท ซึ่งไดรวมคาความนิยมติดลบจากการปรับโครงสราง
ซ่ึงเทากับ 56.40 ลานบาทอันเกิดจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินเฉพาะสวนท่ีเปนของผูซ้ือ
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ซ่ึงสูงกวาตนทุนการซ้ือ หากพิจารณากํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานไมรวมคาความนิยมและกํ าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนจะไดเทากับ 20.16 ลานบาท คิดเปนสัดสวนกํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานตอยอดขาย
เทากับรอยละ 5 เทยีบกับสัดสวนกํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานรอยละ 6 ในป 2541   

ผลการดํ าเนินงานสํ าหรับป 2543
ในป 2543 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไดรับยอดคํ าส่ังซ้ือจากลูกคาเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากความ
ตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีขยายตัวท่ัวโลก อยางไรก็ตามในชวง 6 เดือนแรกของป 2543 บริษัท
และบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากสถานการณการขาดแคลนชิ้นสวนวัตถุดิบที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งยัง
ดํ าเนินตอเน่ืองจากปลายปที่ผานมา ทํ าใหชิ้นสวนวัตถุดิบบางรายการเขามาไมทันตามกํ าหนดการ
ผลิต มีผลใหยอดการส่ังซ้ือบางสวนตองเล่ือนการผลิตไปในไตรมาสตอๆไป ในขณะที่คาโสหุยการผลิต
และคาแรงงาน รวมทั้งคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการขยายงานเพื่อรองรับธุรกิจที่
คาดวาจะเพิ่มขึ้น ไดสงผลใหกลุมบริษัทมีผลขาดทุนจากการดํ าเนินงานเกิดข้ึนในงวด 6 เดือนแรกป 
2543

อยางไรก็ตามจากความสัมพันธอันดีของลูกคาตอบริษัทและความเขาใจของลูกคาตอสถานการณการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดขึ้นทั่วโลก บริษัทสามารถตกลงกับลูกคาในการเล่ือนการสงมอบสินคาออกไป
ในไตรมาสตอไปโดยท่ีไมเกิดการยกเลิกคํ าส่ังซ้ือหรือเกิดคาปรับ ท้ังน้ีบริษัทไดดํ าเนินการผลิตและจดั
สงสินคาสวนใหญที่เลื่อนการสงมอบดังกลาวใหแกลูกคาไดในไตรมาสที่ 3 ป 2543 จากการดํ าเนินการ
และตดิตามสถานการณอยางใกลชิดโดยตอเน่ืองท่ีผานมา กลาวไดวากลุมบริษัทสามารถจัดการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลใหผลการดํ าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 ป 2543 ดีข้ึน และผลการดํ าเนินงานของ
บริษทัจงึเริ่มเขาสูสภาพปกติทางธุรกิจในไตรมาสที ่4 ป 2543

กลุมบริษทัมรีายไดจากการขายสํ าหรับป 2543 เทากับ 684.88 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 เมือ่เทียบ
กบัยอดขายของป 2542 กํ าไรข้ันตนเทากับ 122.00 ลานบาท คิดเปนอัตรากํ าไรข้ันตนรอยละ 18 ของ
ยอดขายของกลุมบริษัท ซ่ึงสูงกวาอัตรากํ าไรขั้นตนของป 2542 ซ่ึงเทากับรอยละ 13 คาใชจายในการ
ขายและบริหารเทากับ 69.05 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 98 เมื่อเทียบกับป 2542 คาใชจายที่เพิ่มขึ้น
สวนใหญมาจากคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากจากการเพิ่ม
จํ านวนพนักงานและผูบริหารเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท คานายหนาการขายที่เพิ่มขึ้นจาก
ยอดขายสงออกที่ผานตัวแทนจํ าหนายในตางประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขาดทุนจากอัตราแลก
เปลีย่นของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํ านวนเงินประมาณ 12 ลานบาทซ่ึงเปนอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม
เกิดขึน้จริงประมาณ 1 ลานบาท อยางไรก็ตามสัดสวนคาใชจายในการบริหารเมื่อเทียบกับยอดขาย
สํ าหรับป 2543 เทากับรอยละ 10 ของยอดขาย เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป 2542 ซ่ึงเปนสัดสวนรอยละ 8 
ของยอดขาย

กํ าไรสุทธิของป 2543 เทากับ 46.84 ลานบาท ลดลงรอยละ 41 เมื่อเทียบกับกํ าไรสุทธิของป 2542 ซ่ึง
เทากับ 79.24 ลานบาท  แตเมือ่เปรียบเทียบกํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานปกติ (ไมรวมคาความนิยม
ติดลบทีเ่กิดจากการซ้ือธุรกิจ) ของป 2543 กับป 2542 ซ่ึงเทากับ 46.84 และ 22.84 ลานบาทตาม
ลํ าดับแลว  กํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานปกติของป 2543 เพ่ิมข้ึนรอยละ 105 จากป 2542
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ผลการดํ าเนินงานสํ าหรับงวด 6 เดือนป 2544
ในชวงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2544 ที่ผานมา กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 321.40 ลานบาท 
เพิม่ข้ึนรอยละ 22 เมื่อเทียบกับยอดขายในชวงเดียวกันของป 2543  กํ าไรข้ันตนเทากับ 76.52 ลาน
บาท  คิดเปนอัตรากํ าไรข้ันตนรอยละ 24  ซ่ึงสูงกวาอัตรากํ าไรขัน้ตนของงวดเดียวกันของป 2543 ซ่ึง
เทากับรอยละ 8
สํ าหรับ 6 เดือนแรกของป 2544 กลุมบริษัทมีกํ าไรสุทธิเทากับ 34.23 ลานบาท   เปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2543 ซึ่งกลุมบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 5.39 ลานบาท  ผลการดํ าเนินงานของ
บริษทัในชวง 6 เดือนของป 2544 ที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา  มีสาเหตุหลัก
มาจากการที่สถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบไดเริ่มคลี่คลาย  สงผลใหกลุมบริษัทสามารถดํ าเนิน
การผลิดและสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดตามกํ าหนด รวมท้ังยอดการส่ังซ้ือจากลูกคารายเกาและราย
ใหมท่ีเขามาเพ่ิมข้ึน  จนทํ าใหยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 57.14 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน

ฐานะการเงินป 2543 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2544
! สินทรัพย
ในป 2543 สนิทรพัยรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ 432.87 ลานบาท โดยที่สินทรัพยสวนใหญ
ประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวรสุทธิ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 13 11 33 และ 34 ของสินทรัพยรวมตามลํ าดับ สินทรัพยรวมในป 2543 เพ่ิมข้ึนรอยละ
46 เมือ่เทยีบกับป 2542 โดยสวนใหญมาจากสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นรอยละ 99 และ สินทรัพยถาวร
สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 35  การเพิม่ขึน้ของสินคาคงเหลือมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาเพื่อเตรียม
พรอมสํ าหรับการผลิตในไตรมาสตอไป รวมท้ังเปนการรองรับสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบใน
ชวงปทีผ่านมา  สวนสินทรัพยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการท่ีบริษัทไดลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณใน
สายการผลิต SMT เพื่อขยายกํ าลังการผลิต
ณ 30 มถินุายน 2544 สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ 470.18 ลานบาท สวนใหญ
ประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร คิดเปนสัดสวน
รอยละ 12 10 42 และ 28 ของสินทรัพยรวมตามลํ าดับ สนิทรพัยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ 30 
มถินุายน 2544 เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2543 ประมาณรอยละ 9 ซึ่งสวนใหญมาจากสินคาคงเหลือที่เพิ่ม
ข้ึนรอยละ 37  อยางไรก็ตามภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบไดคลี่คลายแลวตั้งแตตนป 2544 ที่ผานมา  
บริษัทจึงคาดการณวาระดับของสินคาคงเหลือนาจะลดลงและเขาสูภาวะปกติไดประมาณไตรมาส 4 
ของป 2544  
! สภาพคลอง
ในป 2543 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเพียง 0.98 ลานบาท อันเปนผลมาจากการ
เพิม่ข้ึนของสินคาคงเหลือเปนมูลคา 71.34 ลานบาท โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาคงเหลือจํ าพวกวัตถุดิบ
ทีเ่พิม่ขึน้เปนมูลคาถึง 63.55 ลานบาท เพื่อใชสํ าหรับการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและการสํ ารองวัตถุดิบเพ่ือรอง
รับสถานการณการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดโลก และในป 2543 กลุมบริษัทไดใชเงินสดในกิจกรรม
ลงทนุสุทธปิระมาณ 79.59 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ือขยาย
กํ าลังการผลิต  ดังนั้นกลุมบริษัทไดจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใชสํ าหรับการดํ าเนินงานและการลงทุนดัง
กลาวโดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 107.67 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินและบุคคลที่เก่ียวของกันและการเพิ่มทุน มีผลใหคาใชจายดอกเบี้ยจากการกูยืม
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เงินสํ าหรับป 2543 เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 49 เมือ่เทียบกับปที่ผานมา  สํ าหรับงวดหกเดือนป 2544 
กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน 5.04 ลานบาท  เน่ืองจากสินคาคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 52.42 
ลานบาท และใชเงินสดในกิจกรรมการลงทุนสุทธิ 6.65 ลานบาท   ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมเปนมูลคา 6.51 ลานบาท

อตัราสวนสภาพคลองโดยรวมของกลุมบริษัท ณ ส้ินป 2543 ใกลเคียงกับปท่ีผานมา และเพ่ิมข้ึนเล็ก
นอย ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2544 อันเน่ืองจากสินคาคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 36 เม่ือเทียบกับสินคา
คงเหลือ ณ ส้ินป 2543 โดย ณ ส้ินป 2543 และส้ินไตรมาส 2 ป 2544 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนีสิ้นหมุนเวียนเทากับ 1.04 และ 1.20 เทา สินทรัพยสภาพคลองตอหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 0.42 
และ 0.40 เทา ตามลํ าดับ

นอกจากน้ีหากเปรียบเทียบระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียและระยะเวลาหมุนสินคากับระยะเวลาชํ าระหน้ี 
บริษัทและบริษัทยอยมีความตองการสภาพคลองสํ าหรับดํ าเนินกิจการเฉล่ียประมาณ 57 วันในป 
2543 และ 113 วนั ในไตรมาส 2 ป 2544 โดยที่บริษัทและบริษัทยอยไดใชเงินกูทรัสตรีซีทและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินสํ าหรับการดํ าเนินงานในชวงดังกลาว

! แหลงที่มาของเงินทุน
ณ ส้ินป 2543 และ ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2544 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทเทา
กับ 1.6 เทา และ 1.3 เทา ตามลํ าดับ สํ าหรับสวนของผูถือหุน ณ 30 มถินุายน 2544 เทากับ 201.54 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 เมือ่เทยีบกับ ณ ส้ินป 2543 ซ่ึงเทากับ 168.06 ลานบาท โดยบริษัทไดมี
การเพ่ิมทุนในเดือนมีนาคม 2543 จากทุนเรียกชํ าระ 30 ลานบาท เปน 70 ลานบาท โดยเสนอขายแก
ผูถือหุนเดิม และในเดือนกุมภาพันธ 2544 ไดมีการเพิ่มทุนเรียกช ําระจาก 70 ลานบาท เปน 120 ลาน
บาท โดยเสนอขายใหผูถือหุนเดิมจ ํานวน 5,000,000 หุน  ในราคามูลคาหุนละ 10 บาท ในอัตรา 7 
หุนเดิมตอ 5 หุนใหม

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2544 หน้ีสินรวมเทากับ 268.64 ลานบาท  โดยเปนหนี้สินหมุนเวียน 255.89 ลาน
บาท หน้ีสินระยะยาว 12.75 ลานบาท หน้ีสินรวม ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2544 มีมูลคาใกลเคียงกับส้ินป 
2543 ซ่ึงเทากับ 264.81 ลานบาท

12.3 แนวโนมในอนาคต
ในไตรมาสที่ 3 ป 2544 น้ี มียอดรายการส่ังซ้ือบางรายการท่ีมีการสงมอบชากวากํ าหนดการซึ่งมีผล
กระทบตอยอดขายและกํ าไรสุทธิของบริษัทตํ่ ากวาที่คาดไว อันเน่ืองมาจากลูกคาไดจัดสงวัตถุดิบบาง
รายการลาชา อยางไรก็ตาม บริษัทจะไดทํ าการผลิตและสงมอบสินคาแกลูกคาภายในไตรมาส 4 ป 
2544 น้ี ดังน้ันยอดขายรวมของบริษัทในป 2544 จะยังเปนไปตามที่คาดประมาณการไว  โดยที่ในครึ่ง
ปหลังของป 2544บริษัทยังมียอดการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคารายเกายังคงเขามาตอเน่ืองจากคร่ึงปท่ีผาน
มา  รวมทัง้ลูกคารายใหมบางรายจะมียอดการสั่งซื้อเขามาเพิ่มในไตรมาสตอไปในปนี้ดวย  บริษัทยัง
คงเนนการกระจายผลิตภัณฑที่ผลิตและจํ าหนายรวมท้ังตลาดสงออก  โดยคาดวาสัดสวนการขายของ
ป 2544 สํ าหรับตลาดญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป จะอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน



 หนาที่ 33 ของจํ านวน 47 หนา

ในระยะยาวบริษัทจะมุงเนนการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและระบบการทํ างานภายใน
องคกรอยางตอเน่ือง รวมทั้งบริษัทจะลงทุนในระบบการวางแผนจัดการ อันจะทํ าใหบริษัทสามารถลด
ตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมได ทั้งน้ีเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่จะเนนการให
บริการที่มีมูลคาสวนเพิ่มแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากและใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอันเปนการ
รกัษาความสัมพันธอันดีในระยะยาวกับลูกคา

จากมตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัท
ดํ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 150 ลานบาท โดยเสนอใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทนุใหม  โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจ ํานวน 5,000,000 หุน ในราคามูลคาหุนละ 10 บาท ในอัตรา 
7 หุนเดิมตอ 5 หุนใหม  และเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปจํ านวน 3,000,000 หุน  รวมทั้งดํ าเนิน
การนํ าหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม  และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544  
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหแกไขมูลคาหุนลดลงเปนมูลคาหุนละ 1 บาท  (จํ านวนหุนจด
ทะเบยีนของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงเปน 150,000,000 หุน)  ดังนั้นจ ํานวนหุนสามัญที่เสนอขายใหกับ
ประชาชนทั่วไปเปลี่ยนเปน 30,000,000 หุน  ซ่ึงการระดมทุนในคร้ังน้ีเพ่ือขยายกํ าลังการผลิตและ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งช ําระคืนเงินกูยืมดังที่กลาวมาแลว เน่ืองจากความสํ าเร็จในการระดม
ทนุน้ีสวนหนึง่จะขึ้นกับ ภาวะการลงทุนในตลาดทุน ภาวะเศรษฐกิจ ความสนใจของนักลงทุนตอธุรกิจ
และการดํ าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงไดมีการเตรียมแหลงเงินทุนอื่นที่จะสามารถนํ ามาใชในการลง
ทนุเพือ่ขยายงานดังกลาวหากจํ านวนเงินจากการระดมเงินทุนไมเปนไปตามที่ตั้งไว ไดแก เงินทุนหมุน
เวยีนจากการดํ าเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีคาดวาจะไดรับ ดังน้ัน ถึงแมวาบริษัทจะไม
สามารถระดมเงินทุนไดในจํ านวนที่คาดไว จะไมมีผลกระทบตอการดํ าเนินโครงการลงทุนในการขยาย
กํ าลังการผลิตและตอยอดขายที่ตั้งเปาหมายไว


