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12.0 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 ความเห็นของผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี

ป 2542 ป 2543 ถึง ไตรมาสท่ี 1 ป 2544
นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน นายมานิตย ศิรินิมิตรผล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2803 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5524
บริษัท สํ านักงาน เอสจีว-ีณ ถลาง จํ ากัด บริษัท สํ านักงาน เอสจีว-ีณ ถลาง จํ ากัด
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ไตรมาสท่ี 2 ป 2544 ถึง ปจจุบัน
นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2803
บริษัท สํ านักงาน เอสจีว-ีณ ถลาง จํ ากัด

สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ในระยะ 3 ปที่ผานมา

ป 2542

รายงานผูสอบบัญชีส ําหรับป 2542 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทํ าข้ึนโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป อนึ่งผูสอบบัญชีไดขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 ซึ่งสรุปถึงผลกระทบ
ของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมีผลตอบริษัทในประเทศไทย

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1 กลาวถึง การดํ าเนินงานของบริษัทไดรับผลกระทบ (ท้ังทางบวกและทางลบ) และ
อาจไดรับผลกระทบอยางตอเน่ืองตอไปอีกในอนาคตอันใกลน้ีจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํ าในประเทศไทย ผลกระทบในที่สุด (ซึ่งอาจมีสาระ
สํ าคัญ) ของความไมแนนอนตอสินทรัพยและหนี้สินที่แสดง ณ วันท่ีในงบดุล ไมสามารถประเมินไดในขณะนี ้ ดังน้ันบริษัทจึงไมไดต้ังสํ ารอง
เผื่อผลขาดทุนหรือบันทึกรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึน

บริษัทไดจัดทํ าบัญชีโดยบันทึกบัญชีเปนเงินบาทและไดจัดทํ างบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทยซ่ึงอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศอ่ืน ๆ ท้ังน้ี งบการเงินของบริษัทไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังน้ัน งบการเงินน้ี จึงไมได
จัดทํ าขึ้นเพื่อประโยชนส ําหรับบุคคลท่ีไมทราบถึงหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย

ป 2543

รายงานผูสอบบัญชีส ําหรับป 2543 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทํ าข้ึนโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระส ําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ป 2544

รายงานผูสอบบัญชีสํ าหรับป 2544 ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินของบริษัทไดจัดทํ าข้ึนโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระส ําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

หมายเหตุ  : 

ในงบการเงินสอบทานส ําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 ผูสอบบัญชีไดทํ าการจัดประเภทรายการ “สินทรัพยพรอมขาย/ให
เชาและในระหวางการพัฒนา และสินทรัพยใหเชา” ซึ่งแสดงไวในงบกระแสเงินสดในอดีตที่ผานมาจากกลุมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนิน
งาน มาอยูในกลุมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพื่อใหสอดคลองตามลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีรายไดหลักมาจากการให
เชาสินทรัพยดังกลาว
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12.2 งบการเงิน

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 623,239             0.06      544,719             0.04      153,557             0.01      588,782             0.04              
ลูกหน้ีการคา 31,072,350        3.01      13,417,325        0.96      13,027,750        0.82      13,395,491        0.83              
ลกูหน้ีและเงินทดรองจายบริษัทยอย -                    -        -                    -        1,076,262          0.07      -                    -                
คาใชจายจายลวงหนา 7,870,013          0.76      8,018,540          0.58      8,268,735          0.52      10,680,446        0.66              
สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น 442,861             0.05      532,761             0.04      1,707,696          0.11      2,210,900          0.14              

40,008,463        3.88      22,513,345        1.62      24,234,000        1.53      26,875,619        1.66              
11,673,602        1.13      12,183,902        0.87      2,608,405          0.16      2,808,405          0.17              

เงนิลงทุนในบริษัทยอย - วิธีสวนไดเสีย -                    -        -                    -        9,966,005          0.63      -                    -                
442,807             0.04      442,807             0.03      442,807             0.03      442,807             0.03              

172,807,655      16.74    340,920,845      24.42    407,286,662      25.59    414,153,852      25.55            
788,221,273      76.38    995,867,763      71.34    1,124,562,390   70.65    1,148,311,503   70.84            
1,530,794          0.15      3,780,487          0.27      9,879,681          0.62      9,879,681          0.61              

สนิทรัพยอื่น -        
เงินมัดจํา 10,780,205        1.04      13,227,314        0.95      9,714,108          0.61      15,324,480        0.95              
สิทธิการเชา - สุทธิ 4,798,617          0.46      3,951,803          0.28      3,104,988          0.20      3,104,988          0.19              
อื่น ๆ - สุทธิ 1,766,746          0.18      2,999,890          0.22      -                    -        -                    -                
    รวมสนิทรัพยอื่น 17,345,568        1.68      20,179,007        1.45      12,819,096        0.81      18,429,468        1.14              

1,032,030,162  100.00  1,395,888,156  100.00  1,591,799,046  100.00  1,620,901,335  100.00        

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกินบัญชแีละเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 26,463,057        2.56      40,724,691        2.92      44,108,044        2.77      49,966,850        3.08              
เจาหน้ีการคา 127,636,570      12.37    130,756,356      9.37      22,000,022        1.38      31,168,918        1.92              
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 87,000,000        8.43      85,373,821        6.12      81,868,143        5.14      85,168,143        5.25              
เงนิกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย (รวมดอกเบีย้คางจาย) -                    -        -                    -        14,084,370        0.88      -                    -                
ภาษีเงินไดคางจาย 8,724,757          0.85      22,660,131        1.62      19,404,921        1.22      19,404,921        1.20              
คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,591,807          0.44      9,505,535          0.68      13,255,587        0.83      13,614,508        0.84              

254,416,191      24.65    289,020,534      20.71    194,721,087      12.23    199,323,340      12.30            
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 238,000,000      23.06    461,262,131      33.04    646,923,971      40.64    669,523,971      41.31            
เงนิมัดจาํจากลกูคา 81,732,500        7.92      102,268,125      7.33      103,466,951      6.50      105,366,951      6.50              

574,148,691     55.63    852,550,790     61.08    945,112,009     59.37    974,214,262     60.10          

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 5 บาทในป 2544 
         และมูลคาหุนละ 100 บาทในป 2543
ทุนจดทะเบยีน - 104,000,000 หุนในป 2544 
         และ 3,000,000 หุนในป 2543 300,000,000      29.07    300,000,000      21.49    300,000,000      18.85    520,000,000      32.08            
ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลคาแลว - 60,000,000 หุนในป 2544 -        
         และ 3,000,000 หุนในป 2543 300,000,000      29.07    300,000,000      21.49    300,000,000      18.85    300,000,000      18.51            
สวนเกินมูลคาหุน 16,704,150        1.62      16,704,150        1.20      16,704,150        1.05      16,704,150        1.03              
สาํรองตามกฎหมาย 30,000,000        2.91      30,000,000        2.15      30,000,000        1.88      30,000,000        1.85              
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 111,177,321      10.77    196,633,216      14.08    299,982,887      18.85    299,982,887      18.51            
สวนของผูถือหุนสวนนอย -                    -        -                    -        -                    -        36                      -                

รวมสวนของผูถือหุน 457,881,471     44.37    543,337,366     38.92    646,687,037     40.63    646,687,073     39.90          
1,032,030,162  100.00  1,395,888,156  100.00  1,591,799,046  100.00  1,620,901,335  100.00        

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน

เงนิลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน - ราคาทุนสทุธิจากคาเผื่อการดอยคา

รวมหน้ีสิน

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน

สนิทรัพยใหเชา - ราคาทุนสทุธิจากคาเสื่อมราคาสะสม
สนิทรัพยถาวร - ราคาทุนสทุธิจากคาเสื่อมราคาสะสม

รวมสินทรพัย

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน

สนิทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย - ราคาทุนสทุธิ
   จากคาเสือ่มราคาสะสม

เงนิฝากประจํา

งบรวม
ตรวจสอบ

25442544

งบบรษัิท
ตรวจสอบ

2542 2543
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ %
รายได

ขาย 57,146,250     25.45    -                 -        28,370,140     8.56      28,370,140     8.57              
คาเชารับและคาบริการ 165,768,537   73.83    226,040,961   99.51    290,344,625   87.65    290,712,366   87.83            
รายไดอ่ืน 1,624,841       0.72      1,122,357       0.49      12,525,246     3.78      11,900,943     3.60              

224,539,628   100.00  227,163,318   100.00  331,240,011   100.00  330,983,449   100.00          
ตนทุนและคาใชจาย

ตนทุนขาย 41,443,921     18.46    -                 -        14,952,678     4.51      14,952,678     4.52              
ตนทุนการใหเชาและบริการ -                 -        43,615,650     19.20    63,211,015     19.08    63,235,008     19.11            
คาใชจายในการขายและบริหาร 50,835,323     22.64    32,363,382     14.25    53,674,023     16.20    55,918,029     16.89            
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 47,909,486     21.34    -                 -        -                 -        -                 -                
ดอกเบ้ียจาย 30,150,120     13.43    28,579,849     12.58    47,843,454     14.44    47,852,852     14.46            
สวนไดเสียในขาดทุนสิทธิของบริษัทยอย -                 -        -                 -        2,533,955       0.76      -                 -                

170,338,850   75.86    104,558,881   46.03    182,215,125   55.01    181,958,567   54.98            
กําไรกอนภาษีเงินไดและกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 54,200,778     24.14    122,604,437   53.97    149,024,886   44.99    149,024,882   45.02            

ภาษีเงินได 16,585,256     7.39      37,148,542     16.35    45,675,215     13.79    45,675,215     13.80            
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 37,615,522     16.75    85,455,895     37.62    103,349,671   31.20    103,349,667   31.23            
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย -                 -        -                 -        -                 -        4                     -                

37,615,522     16.75    85,455,895     37.62    103,349,671   31.20    103,349,671   31.23            
กําไรตอหุน (บาท) 12.54              28.49              1.72                1.72                

กําไรสุทธิ

รวมรายได

รวมตนทุนและคาใชจาย

งบรวม

ตรวจสอบ

25442543

งบบริษัท

ตรวจสอบ

2542 2544
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม
งบรวม
ตรวจสอบ

2542 2543 2544 2544
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 37,615,522         85,455,895          103,349,671        103,349,671        
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
 

-                      -                       (101,245)              (101,245)              
24,883,039         35,161,286          51,327,327          51,327,327          
47,909,486         -                       -                       -                       

561,510              -                       -                       -                       
-                      313,474               -                       -                       

สวนไดเสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย -                      -                       2,533,955            -                       
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนสุทธิของบริษัทยอย -                      -                       -                       (4)                         

(17,618,684)        17,655,025          389,575               21,834                 
-                      -                       (1,076,262)           -                       
-                      -                       (1,425,130)           (4,340,045)           

(157,619,137)      -                       -                       -                       
(4,129,445)          (3,939,010)           3,513,206            (2,097,166)           
76,995,488         3,119,786            (108,756,334)       (99,587,438)         

3,667,695           13,935,374          (3,255,210)           (3,255,210)           
คาใชจายคาจางและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น (150,638)             3,995,918            3,750,052            4,108,973            
ดอกเบี้ยคางจายบริษํทยอย 84,370                 -                       

21,912,000         20,535,625          1,198,826            3,098,826            
(1,419,945)          369,372               -                       -                       
32,606,891        176,602,745      51,532,801        52,525,523        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร -                      -                       134,767               134,767               
เงินรับจากการขายเงินลงทุน 692,420              -                       -                       -                       
เงินฝากประจําลดลง (เพิ่มข้ึน) (3,005,343)          (510,300)              9,575,497            9,375,497            
เงินลงทุนในบริษัทยอย -                      -                       (12,499,960)         -                       
สินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขายและสินทรัพยใหเชาเพิมข้ึน -                      (408,751,155)       (240,296,529)       (270,912,832)       
สินทรัพยถาวรเพิ่มข้ึน (420,413)             (3,317,396)           (8,377,253)           (8,377,253)           
เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย -                      -                       -                       40                        

(2,733,336)        (412,578,851)     (251,463,478)     (269,779,781)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิมข้ึน 25,096,073         14,261,634          3,383,353            9,242,159            
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย -                      -                       14,000,000          -                       
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มข้ึน 31,000,000         339,769,750        315,041,330        340,941,330        
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (62,000,000)        (118,133,798)       (132,885,168)       (132,885,168)       
เงินปนผลจาย (30,000,000)        -                       -                       -                       
การเพิ่มทุน -                      -                       -                       -                       

(35,903,927)       235,897,586      199,539,515      217,298,321      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (6,030,372)          (78,520)                (391,162)              44,063                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 6,653,611           623,239               544,719               544,719               

623,239            544,719            153,557            588,782            
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจายในระหวางป 

34,181,075         32,786,662          53,971,917          54,127,494          
12,917,561         23,213,168          48,862,094          48,862,094          ภาษีเงินได

สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการพัฒนาและสินทรัพยใหเชา

เจาหน้ีการคา

ดอกเบี้ยจาย (รวมดอกเบี้ยจายซึ่งบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ 
   จํานวน 6.5 ลานบาท และ 4.9 ลานบาท ในป 2544 และ 2543 ตามลําดับ)

เงินมัดจําจากลูกคา
อื่น ๆ - สุทธิ

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยอื่น

ภาษีเงินไดคางจาย

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีและเงินทดรองจายบริษัทยอย

ตรวจสอบ

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเผื่อมูลคาท่ีลดลงของเงินลงทุน

ลูกหน้ีการคา

คาใชจายลวงหนาและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยถาวร

งบบริษัท

หมายเหต ุ: นับตั้งแตงบการเงินส ําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2544 เปนตนมา ผูสอบบัญชีไดจัดประเภทรายการ “สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการ
พัฒนาและสินทรัพยใหเชา” เปนกิจกรรมการลงทุนแทนกิจกรรมการด ําเนินงาน
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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ ํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

งบรวม
ตรวจสอบ

2542 2543 2544 2544

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
1. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.16         0.08         0.12         0.13         
2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.12         0.05         0.07         0.07         
3. อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) * 0.17         0.65         0.21         0.22         
4. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 10.01       10.16       24.10       23.80       
5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 36            35            15            15            
6. อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N.A. N.A. N.A. N.A.
7. ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) N.A. N.A. N.A. N.A.
8. อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 3.08         3.23         3.34         3.53         
9. ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 117          111          108          102          
10.  Cash Cycle (วัน) N.A. N.A. N.A. N.A.

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
11. อัตรากําไรข้ันตน (%) 68.46       80.70       75.48       75.50       
12. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 58.60       66.39       58.63       57.97       
13. อัตรากําไรอื่น (%) 0.72         0.49         3.78         3.60         
14. อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) * 24.96       117.69     27.58       28.40       
15. อัตรากําไรสุทธิ  (%) 16.75       37.62       31.20       31.23       
16. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 8.28         17.07       17.37       17.37       

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 3.84         7.04         6.92         6.85         
18. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 20.58       30.92       30.93       30.61       
19. อัตราการหมนุของสินทรัพย (เทา) 0.23         0.19         0.22         0.22         

อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)
20. อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.25         1.57         1.46         1.51         
21. อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) * 2.32         7.39         2.69         2.70         
22. อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) * 0.35         1.45         0.36         0.37         
23. อัตราการจายเงินปนผล (%) 79.75       -           -           -           

งบบริษัท
ตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. ตารางการคํ านวณขางตนคํ านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัท ป 2542  ป 2543   และป 2544
2. ตามที่ไดมีการจัดประเภทรายการ “สินทรพัยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการพัฒนาและสินทรัพยใหเชา” จากรายการกระแสเงินสดจาก
กจิกรรมการดํ าเนินงาน เปนรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในป 2544 และไดมกีารปรับปรุงตัวเลขยอนหลังในป 2543 น้ัน สงผล
ใหงบการเงนิท่ีตรวจสอบแลวของบริษัทในป 2542 ไมอยูในบรรทัดฐานเดียวกันงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทในป 2543 และป 2544
ดังน้ัน เพือ่วตัถปุระสงคในการเทียบเปรียบในขอ 12.3 เรื่อง คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ บริษัทจึงไดปรับตัวเลขรายการดัง
กลาวในป 2542 โดยแสดงรายการดังกลาวในกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ซึง่สงผลใหอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลง
ไป 4 อัตราสวน  ดังน้ี
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หมายเหต ุ(ตอ) ตารางแสดงอตัราสวนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงจากการจัดประเภทรายการ “สินทรัพยพรอมขาย/พรอมใหเชาและในระหวางการ
พัฒนาและสินทรัพยใหเชา”

งบการเงินบริษัท งบการเงินรวม
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

2542 2543 2544 2544
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.01 0.65 0.21 0.22
อัตราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร (%) 145.62 117.69 27.58 28.40
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา) 6.93 7.39 2.69 2.70
อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) 2.06 1.45 0.36 0.37

12.3 คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

12.3.1 ผลการดํ าเนินงาน

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย คือ การกอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชา ดังน้ัน รายไดสวนใหญจึงมาจาก
การเชาและการใหบริการ โดยในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการเชาและการใหบริการท้ังส้ินเทากับ 165.8
ลานบาท  226.0 ลานบาท และ 290.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.8  รอยละ 99.5 และ รอยละ 87.8 ของรายไดรวม อยางไรก็ตาม ในป
2542 บริษัทมีรายไดจากการขายท่ีดินจํ านวน 57.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.5 ของรายไดรวม และป 2544 บรษัิทมีรายไดจากการขายท่ี
ดินและโรงงานแกลูกคาตามสิทธิในสัญญาเชาในราคา 28.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.6 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย

ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ถึงแมวาเศรษฐกิจประเทศไทยจะยังไมฟนตัว แตบริษัทและบรษัิทยอยก็สามารถรักษา
อัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทและบรษัิทยอยมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการเชาในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ 29 ท้ังน้ี หากพิจารณาประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการเชาจาก 64,500 ตารางเมตร ในป 2541 เปน 89,100
ตารางเมตร ในป 2542 และเพิ่มเปน 132,450 ตารางเมตร ในป 2543 และ 152,550 ตารางเมตร ในป 2544 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 34 จะเห็นวา อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายไดนอยกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของพื้นที่เชา ท้ังน้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากราคาคาเชาพ้ืนท่ี
ตอตารางเมตรในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 คอนขางคงที่และลดลงบางสวนทั้งลูกคาเดิมที่มีการตอสัญญาและลูกคารายใหม จึงสง
ผลใหอัตราการเติบโตของรายไดไมสูงเทากับของพื้นที่เชาที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ในป 2544 ราคาคาเชาพ้ืนท่ีตอตารางเมตรมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ในสวนของกํ าไรสุทธิหลังภาษีน้ัน ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิหลังหักภาษี เทากับ
37.6 ลานบาท 85.5 ลานบาท และ 103.3 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยในป 2542 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมออกไป ทํ าใหบริษัท
มีการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั้งสิ้น 47.9 ลานบาท สงผลใหกํ าไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทในป 2542 ลดลง ท้ังน้ี ในการทํ ารายการ
ดังกลาว บริษัทไดจัดใหมีการประเมินมูลคาขายโดยผูประเมินอิสระ

บริษัทและบริษัทยอยสามารถรกัษาอัตรากํ าไรข้ันตนในชวง 3 ปที่ผานมาโดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 74.9 อยางไรก็ดี
ในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทมีอัตรากํ าไรสุทธิเฉล่ียเทากับ รอยละ 28.5 ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในป
2542 สวนในป 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากํ าไรสทุธ ิเทากับรอยละ 31.2

สํ าหรับตนทุนการใหเชาและบริการนั้น กวารอยละ 70 เปนรายการคาเสื่อมราคาจากโรงงานใหเชา (Property for
rent) โดยในป 2543 และ 2544 ไดมีการปรับปรุงการจัดรายการบัญชี โดยแยกคาใชจายตนทุนใหเชาและบริการออกจากคาใชจายในการ
ขายและบริหารอยางชัดเจน ซ่ึงแตกตางจากป 2542 ท่ีตนทุนการใหเชาและบริการจํ านวน 28.85 ลานบาท รวมอยูในคาใชจายในการขาย
และบริหาร   และสํ าหรับตนทุนขายท่ีเกิดข้ึนในป 2542 และป 2544 เกิดจากการขายท่ีดิน/โรงงานตามท่ีไดกลาวไวขางตน
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ในดานคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอย พบวา มีสวนประกอบหลัก คือ เงินเดือน
และผลตอบแทนพนักงาน โดยในป 2543 และ 2544 คาใชจายดังกลาวคิดเปนรอยละ 50.4 และ รอยละ 47.3 ของคาใชจายในการขาย
และบริหารรวม  และหากพิจารณาคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2543 และ ป 2544 พบวา บริษัทและ
บริษัทยอยมีอัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวม เพิ่มขึ้น เน่ืองจากในป 2544 บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน

ในสวนดอกเบ้ียจาย เน่ืองจากในอดีต แหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญมาจากเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ดังน้ัน  ในระยะ 3 ปท่ีผานมาอัตราสวนดอกเบ้ียจายตอรายไดรวม จึงมีอัตราคอนขางคงที่ คิดเปนรอยละ 13.43  รอยละ 12.58 และ
14.46 ตามลํ าดับ อยางไรก็ตาม ในป 2545 บริษัทเห็นวา ดอกเบ้ียจายมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากเงินทุนท่ีไดจากการระดมทุนจากประชาชน
ในครั้งน้ี จะทํ าใหความจํ าเปนในการกูยืมเงินเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทในป 2545 ลดลง

12.3.2 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย

ในป 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,620.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 225.0 ลานบาท จากป 2543
หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดินและโรงงานเพ่ิมมากข้ึน ทั้งโรงงานที่สรางเสร็จ
และใหเชาแลว โรงงานที่สรางเสร็จพรอมใหเชา และโรงงานในระหวางการกอสราง ท้ังน้ี โดยสวนใหญจะเปนการเพิ่มขึ้นของที่ดินและโรงงาน
ในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา  ซ่ึงแสดงไวในรายการสินทรัพยใหเชา และสินทรัพยในระหวางการพัฒนาและพรอมใหเชา/ขาย ซึ่งมี
สัดสวนรวมกัน คิดเปนรอยละ 95.8 ในป 2543 และรอยละ  96.4 ในป 2544

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยไดใชสินทรัพยดังกลาวท้ังหมด เพื่อคํ ้าประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน

จากการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับราคาประเมินทรพัยสินโดยผูประเมินอิสระท่ีใชวิธีตนทุนทดแทนและวิธีคิด
จากรายได พบวามูลคาประเมนิสูงกวามลูคาตามบัญชีมาก เน่ืองจากทรัพยสินบางสวนท่ีเปนท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมีมูลคาเพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับตนทุนท่ีดินท่ีบริษัทซ้ือมาในอดีต ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในสวนท่ี 2 หัวขอ 5.1 ตารางเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี
และมูลคาประเมินของที่ดินพรอมโรงงาน

ลูกหนี้การคา

ในอดีตท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมเคยประสบปญหาการผิดนัดชํ าระหนี้ของผูเชา ดังจะเห็นไดจาก ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2543 และ 2544 บริษัทและบริษัทยอยไมมีลูกหน้ีการคาท่ีคางชํ าระเกินกวา 3 เดือนของคาเชา ยกเวนลูกหน้ีการคาท่ีเกิดจาก
การขายท่ีดินซ่ึงจะไดรับชํ าระเงิน ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหลูกคา คิดเปนมูลคา 10.6 ลานบาท ในปจจุบันลูกหน้ีการคาท่ีเกิดจากการขายท่ี
ดินดังกลาวยังอยูในระหวางข้ันตอนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินกับกรมท่ีดิน

ในสวนของลูกคาท่ีเชาโรงงานจากบริษัทและบริษัทยอยน้ัน เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการ
เอาใจใสดูแลลูกคา การใหบริการท่ีดี ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทและบริษัทยอยจะสามารถรับรู
ปญหาของลูกคา และแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันทวงที ประกอบกับนโยบายการเก็บเงินมัดจํ าคาเชาไมเกิน 6 เดือน จากลูกคาทุกราย
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยจึงไมเคยมีการตั้งส ํารองหนี้สงสัยจะสูญในงบดุลบริษัทและบริษัทยอย
แตอยางใด
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การลงทุน

ในป 2542 บริษัทไดมีการปรับลดสัดสวนการลงทุนในกิจการท่ีมิใชธุรกิจหลักของบริษัท ซ่ึงเปนผลใหมีการขาดทุน
จากการขายเงินลงทุน จํ านวน 47.9 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของท้ังส้ินเทากับ
0.44 ลานบาท คิดเปนสดัสวนเงินลงทุนตอสนิทรพัยรวมเทากับรอยละ 0.03 และตอมาในเดือนเมษายน 2544 บริษัทไดกอต้ัง EISCO ซ่ึงทํ า
ธุรกิจสรางโรงงานมาตรฐานใหเชาเชนกัน โดยบริษัทถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 99.99 คิดเปนเงินลงทุนสุทธิ 9.97 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2544

สภาพคลอง

ตามท่ีบริษัทมีลักษณะการดํ าเนินธุรกิจเปนการลงทุนเพื่อสรางโรงงานใหเชาเปนหลัก ดังน้ัน การซ้ือท่ีดินและ 
กอสรางโรงงาน (ซ่ึงมีผลตอบแทนในรูปของคาเชาและคาบริการในการดูแลรักษาโรงงานใหอยูในสภาพพรอมใชงานตามท่ีไดระบุไวใน
สัญญา) จึงถือเปนกิจกรรมลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 เรื่องงบกระแสเงินสด ท่ีกลาวโดยสรุปวา การแยกเปดเผยขอมลูของ
กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุนมีความส ําคัญ เพราะกระแสเงินสดดังกลาวแสดงใหเห็นรายจายท่ีไดจายไปซ้ือทรัพยากรตางๆ ท่ีจะกอ
ใหเกิดรายไดและกระแสเงินสดรับในอนาคต ดังน้ัน ในงบการเงินสอบทาน สํ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 เปนตนมา  
ผูสอบบัญชีจึงไดจัดประเภทรายการ “สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการพัฒนา และสินทรัพยใหเชา” ซึ่งในอดีต ไดแสดงไวใน
กลุมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน  มาแสดงในกลุมกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เพื่อใหสอดคลองตามลักษณะการด ําเนินธรุกิจ
และสะทอนสภาพคลองที่แทจริงของบริษัทและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีไดปรับตัวเลขยอนหลังในป 2543 แลว ดังที่แสดงไวในงบกระแส
เงินสดส ําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจํ าป 2543 และ 2544 ในขอ 12.2

ท้ังน้ี ผลจากการปรับรายการ ”สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชา และในระหวางการพัฒนา และสินทรัพยใหเชา” จาก 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานมาอยูในกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เปนผลใหกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานในป 
2543 และ ป 2544 เปลี่ยนจากกระแสเงินสดสุทธิใชไป (มูลคาติดลบ) เปน กระแสเงินสดสุทธิไดมา (มูลคาเปนบวก) โดยในป 2543 และป 
2544 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานเปลี่ยนแปลงจาก กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงาน
เทากับ 232.15 ลานบาท และ 218.39 ลานบาท เปนกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมด ําเนินงาน 176.60 ลานบาท และ 52.53 ลานบาท 
ตามลํ าดับ

ท้ังน้ี เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบสภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอยในป 2542 ป 2543 และ ป 2544 
(ในหัวขอ คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ) บริษัทจึงไดปรับตัวเลขรายการดังกลาวในป 2542 จากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดํ าเนินงานมาแสดงไวในกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน โดยสงผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดํ าเนินงาน ในป 2542 
เทากับ 190.23 ลานบาท  ซึ่งเพียงพอที่บริษัทจะใชเปนแหลงเงินทุนในกิจกรรมลงทุนของบริษัท  สํ าหรับในปดังกลาว ซ่ึงเทากับ 160.35  
ลานบาท  

เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสดใน ป 2543  พบวา บริษัทมีการลงทุนซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้และกอสรางโรงงานเพิ่มขึ้น 408.75 ลานบาท ทํ าใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ 412.58 
ลานบาท โดยบริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนเพื่อการซื้อที่ดินและกอสรางโรงงานจากเงินกูยืมระยะยาว 339.77 ลานบาท และเงินลงทุนสวนที่
เหลือ จํ านวน 68.98 ลานบาท มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานของบริษัท  สํ าหรับในป 2544 บริษัทมิไดมีการลงทุนในท่ีดิน
เพิ่มขึ้นแตอยางใด แตบริษัทยังคงมีการเชาท่ีดิน และด ําเนินการกอสรางโรงงานอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ในป 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีการ
ลงทุนในการกอสรางเพิ่มขึ้น เทากับ 270.91 ลานบาท นอกจากน้ี ในป 2544 บริษัทและบริษัทยอยไดชํ าระคืนเจาหน้ีการคา จํ านวน 99.59  
ลานบาท (ซ่ึงสวนใหญเปนคาซ้ือท่ีดินท่ีเกิดข้ึนในป 2543) สงผลใหกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานของบริษัทและบรษัิทยอยลดลง
จาก 176.60 ลานบาทในป 2543 เปน 52.53 ลานบาท ในป 2544  ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีแหลงเงินลงทุนสวนใหญในป 2544 มาจาก
การเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอย



แบบ 69-1

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) - 43 -

จะเห็นไดวา ลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย จํ าเปนตองมีการลงทุนในท่ีดินและการกอสราง
ในอัตราสวนท่ีสูง ดังน้ัน จากอดีตท่ีผานมา จะพบวา งบกระแสเงินสดของบริษัทในแตละป จะข้ึนอยูกับมูลคาเงินลงทุนในการซ้ือท่ีดิน/
การกอสรางในปน้ันๆ  จนถึงปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะขยายการดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยใชแหลงเงินทุนจากการ
กูยืมและจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบรษัิทยอย ในอนาคต บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะยังคงใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมจาก
สถาบันการเงิน หากแตภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทคาดวา จะสามารถระดมทุน
ผานตราสารทุนและตราสารทางการเงินอืน่ ซ่ึงมีตนทุนท่ีต่ํ ากวาการกูยืมเงิน เพิ่มมากขึ้น

สํ าหรับอัตราสวนสภาพคลองโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอยนั้น พบวา บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพ
คลองคอนขางต่ํ า ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยไมมีสินคาคงเหลืออยูในสินทรัพยหมุนเวียน เน่ืองจากลักษณะสินทรัพย
ของบริษัทและบรษัิทยอยสวนใหญเปนท่ีดินและโรงงาน ซึ่งสินทรัพยประเภทที่ดิน/โรงงานท่ีอยูในระหวางการพัฒนา และที่ดิน/โรงงานที่สราง
เสร็จแลวแตยังไมมีผูเชานั้น จะไมบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท   ในทางตรงกันขาม รายการเจาหน้ีการคาคาท่ีดิน และคากอสราง
โรงงาน จะถูกบันทึกเปนหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัท จึงทํ าใหอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทอยูในเกณฑท่ีต่ํ า
อยางไรก็ดี บริษัทและบริษัทยอยยังมีมาตรการบริหารสภาพคลอง  โดยการจัดหาแหลงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินใหสอดคลองกับ
การซ้ือสินทรัพยระยะยาว อาทิเชน ท่ีดิน เปนตน สวนในการชํ าระคืนเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหน่ึงป ท่ีผานมา บริษัทและ
บริษัทยอยจะใชแหลงเงินทุนจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด ําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราสวนความสามารถใน
การชํ าระดอกเบ้ียของบริษัทและบริษัทยอย จะพบวา อัตราสวนดังกลาวจะลดลงจาก 7.39 เทา ในป 2543 เปน 2.70 เทา ในป 2544 ท้ังน้ี
เน่ืองจาก ในป 2544 บริษัทจายชํ าระเงินแกเจาหน้ีการคาเปนจํ านวน 99.59 ลานบาท  (ซ่ึงสวนใหญเปนคาซ้ือท่ีดินท่ีเกิดข้ึนในป 2543)   ซ่ึง
จะสงผลกระทบใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  ซึ่งสงผลกระทบตออัตราสวนดังกลาว  จะพบวา แมในป
2544 บริษัทมีภาระที่จะตองช ําระเงินแกเจาหน้ีการคา จํ านวน 99.59 ลานบาท  บรษัิทก็ยังสามารถชํ าระไดตามกํ าหนดอยางไมมีปญหา

หน้ีสิน

ในป 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมท้ังส้ินเทากับ 974.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2543 เทากับ 121.66
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.27 โดยเปนเงินกูยืมระยะยาวจํ านวน 669.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.7 เม่ือเทียบกับหน้ีสินรวม
และมีเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ 49.97 ลานบาท และสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหน่ึงป เทากับ 85.17
ลานบาท

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอยท้ังหมดมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาของ
สัญญาเงินกูโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ป นอกจากน้ี บริษัทไดมีการตกลงในเง่ือนไขในการกูยืมเงินกับสถาบันการเงินตางๆ โดยมีสาระส ําคัญดังน้ี
การจายเงินปนผลจายของบริษัทจะตองไมเกินรอยละ 30 ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษี และบริษัทจะตองด ํารงอัตราสวนหนี้สินตอสัดสวนของ
ผูถือหุนในอัตราขั้นต่ํ าไมเกิน 1.5 เทา ท้ังน้ี ในป 2543 และ 2544  พบวา  บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสัดสวนของผูถือหุน
เทากับ 1.57 และ 1.51 ตามลํ าดับ  จนถึงปจจุบัน สถาบันการเงินดังกลาวมิไดติดตาม ทวงถามมายังบริษัทแตอยางใด  อยางไรก็ตาม บริษัท
คาดวา ในป 2545 อัตราสวนหนี้สินตอสัดสวนของผูถือหุนของบริษัท จะต่ํ ากวา 1.5 เทา อันเปนผลมาจากการระดมทุนจากประชาชนใน
ครัง้น้ี  ซึ่งจะสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทไดรับการติดตาม ทวงถามจากสถาบันการเงินดังกลาว  บริษัทจะปรับลดอัตราสวน
หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยในทันที ่ โดยการลดมูลคาหน้ีสินรวมของบริษัทใหลดลง ดังเชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2544  บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม เทากับ 974.21 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน เทากับ 646.69 ลานบาท ดังน้ัน  บริษัทจะดํ าเนิน
การชํ าระคืนเงินกูบางสวน (จํ านวน 4.2 ลานบาท) เพื่อปรับลดอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหอยูในอัตราสวนที่ก ําหนด ซ่ึงสามารถใช
แหลงเงินทุนจากผลการดํ าเนินงานของบริษัท
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ท้ังน้ี ในเดือนมีนาคม 2545 ท่ีผานมา บริษัทไดทํ าหนังสือถึงสถาบันการเงินดังกลาว เพื่อขอใหพิจารณาแกไขเงื่อน
ไขในการกํ าหนดอัตราเงินปนผลจายของบริษัท  จนถึงปจจุบัน ยังไมไดรับขอสรุปแตอยางใด.

สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2544 เทากับ 543.3 ลานบาท
และ 646.7 ลานบาท ตามลํ าดับ  คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.0  อันเปนผลเน่ืองมาจากกํ าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2544

ความเหมาะสมของโครงสรางทุน

ในป 2543 และ 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.57 และ 1.51 เทา
ตามลํ าดับ  โดยท่ีบริษัทมิไดมีการเพิ่มทุนแตประการใด   อยางไรก็ตาม ในป 2545 ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชน
ท่ัวไปในครั้งน้ีจะสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในป 2545 ลดลงมาอยูในระดับตํ่ ากวา 1 เทา ซึ่งแสดงถึงเสถียรภาพของ
โครงสรางเงินทุนของบริษัท

12.3.3 แนวโนมในอนาคต

บริษัทมีความเช่ือมั่นวา ผูประกอบการท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศยังคงมีความตองการโรงงานมาตรฐานเพือ่
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตที่ดินอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยางตอเนื่อง เน่ืองจากประเทศไทยมีความไดเปรียบจากการ
แขงขันเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคน้ี  แมวาสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันจะสงผลใหผูประกอบการมีความระมัดระวังในการใช
จายเงินทุนในการประกอบการ ไมวาจะเปนการซื้อเครื่องจักรสํ าหรับการผลิต หรอืกระบวนการในการดํ าเนินการผลิต  ดังน้ัน การเชาโรงงาน
จึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมของผูประกอบการในสภาวะปจจุบัน นอกจากน้ี สถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทอยูที่นิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงสนับสนุน
การประกอบการของผูเชา ทํ าใหผูประกอบการลดข้ันตอนความยุงยากในการเร่ิมเปดดํ าเนินการ และในการดํ าเนินการผลิตตอไป

จนถึงปจจุบัน บริษัทไดดํ าเนินธรุกิจมาแลวกวา 11 ป  โดยถือไดวาบริษัทเปนหน่ึงในผูนํ าดานการกอสรางโรงงาน
มาตรฐานเพื่อใหเชา/ขาย  บริษัทไมมีขอจํ ากัดในการเลือกท่ีดิน ซ่ึงถือเปนหน่ึงในขอไดเปรียบในการทํ าธุรกิจของบริษัท ทํ าใหบริษัทสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาดานทํ าเลที่ตั้งของโรงงานได   นอกจากน้ี บริษัทยังมีผูบริหารและพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสํ าคัญในการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทตอไป  ดังน้ัน บริษัทเช่ือวาจะสามารถรักษาความเปนหน่ึงในผูนํ าทางธุรกิจได
ตลอดไป
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(1)! รายละเอียดการชํ าระเงินของโครงการที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

โครงการที่นิคมอุตสาหกรรม มูลคาที่ขาย/เชาแลว
(ลานบาท)

เงินที่ถึงกํ าหนดชํ าระสะสม เงินที่ชํ าระแลวสะสม เงินที่คางชํ าระสะสม คงเหลือจ ํานวน
ที่ยงัไมถึงกํ าหนดชํ าระ

(1) (2) (3) (2)-(3) (1)-(2)
ลานบาท รอยละของมูลคา ลานบาท รอยละของเงินที่ถึง ลานบาท รอยละของเงินที่ถึง ลานบาท รอยละของมูลคา

ที่ขาย/เชาแลว กํ าหนดชํ าระสะสม กํ าหนดชํ าระสะสม ที่ขาย/เชาแลว

 ขาย (ที่ดิน)
 บางปะอิน 12.77 12.77 100% 2.18 17.04% 10.60 82.96% - -

รวมขาย 12.77 12.77 100% 2.18 17.04% 10.60 82.96% - -

 เชา (ที่ดนิพรอมโรงงาน)
 บางปะอิน 83.07 83.07 100% 82.12 98.87% 0.94 1.13% - -
 บางปะกง 70.70 70.70 69.68 98.56% 1.02 1.44%
 แหลมฉบัง 109.44 109.44 100% 109.08 99.67% 0.36 0.33% - -
 ไฮ-เทค 21.73 21.73 100% 21.62 99.48% 0.11 0.52% - -
 อมตะซิตี้ 5.40 5.40 100% 5.41 100.00% 0.00 0.00% - -
 แหลมฉบัง (บริษัทยอย) 0.37 0.37 100% 0.00 0.00% 0.37 100.00% - -

รวมเชา  290.71  290.71 100%  287.91 99.04%    2.80 0.98% - -
รายไดคาสาธารณูปโภค - - - - - - - - -
รายไดจากการเชา 290.71 290.71 - - - - - - -
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(2)  รายละเอียดเงินคางช ําระสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

ลูกคาที่คางชํ าระหนี้ตาม เงินคางช ําระสะสม คางชํ าระ 1-3 เดือน คางชํ าระ 3-6 เดือน คางชํ าระ 6 เดือน ขึ้นไป

โครงการนิคมอุตสาหกรรม จํ านวนราย ลานบาท จํ านวนราย ลานบาท จํ านวนราย ลานบาท จํ านวนราย ลานบาท

 บางปะอนิ 4 11.54 2 0.94 - - 2 10.60
 อมตะนคร 3 1.02 1 0.46 2 0.56 - -
 แหลมฉบัง 1 0.36 1 0.36 - - - -
 ไฮเทค 1 0.11 1 0.11 - - - -
 แหลมฉบัง (บริษัทยอย) 1 0.37 1 0.37 - - - -

รวม 10   13.40 6    2.24 2 0.56 2 10.60
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