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12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2544 ตรวจสอบโดย คุณ วิสสุตา จริยธนากร จาก บริษทั 
สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากัด ไดใหความเหน็วา งบการเงินไดจัดทําขึน้โดยถูกตองตามทีค่วรและไดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทัว่ไป รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบรษิัทฯ และบริษัทยอยในป 2543 และ 2544 ไดใหความเห็น
วา เนื่องดวย คณุวิสสุตา ไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทฯยอย เพื่อตรวจสอบงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ในระหวางป 2543 ดังนัน้จึงไมสามารถเขารวมสังเกตุการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2542 ไดซึ่งมลูคาของสินคาคงเหลือจํานวนประมาณ 48 ลานบาท ไดยกยอดมาไวในวันตนป 2543 และไดถือเปนสวน
หนึ่งของตนทนุขายของป 2543 เปนผลใหไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในความถูกตองของสินคาคงเหลอื
ดังกลาวได ดังนัน้ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึน้ตองบการเงินป 2543 ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรบัปสิ้นสุดวันเดยีวกนัของ
แตละปของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยถูกตองตามทีค่วรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 30 มิถุนายน 2545 สอบทานโดย คณุวิสสุตา 
จริยธนากร ซึ่งมขีอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมลูทาง
การเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นผูสอบบัญชีจึงไมอาจแสดง
ความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบเฉพาะของบริษัทฯ
รายการ 2542 2543 2544 สิ้นสุด 30 ม.ิย. 45

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 1,820 17,701 28,349 32,419
ลูกหน้ีการคา 42,967 59,829 69,429 146,333
สินคาคงเหลือ 42,506 95,947 99,854 178,449
เงินใหกูยมืแกกิจการที่เก่ียวของ 78,764 35,796 2,287 2,506
เงินลงทุน 4,225 1,332 2,475 10,874
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 362,979 383,620 426,664 459,842
สินทรัพยอื่นๆ 23,602 40,767 47,236 53,709
รวมสินทรัพย 556,862 634,993 676,295 884,132
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้น 36,759 1,838 54,733 83,778
เจาหนี้การคา 85,719 141,113 141,917 219,786
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีครบกาํหนดชาํระใน หน่ึงป 75,948 207,565 47,061 50,391
เงินกูยืมจากกรรมการ 8,370 3,160 0 5,500
เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของ 25,284 47,690 22,479 29,195
เงินกูยืมระยะยาว 173,474 43,268 214,739 189,584
หน้ีสินอ่ืนๆ 19,487 36,918 24,591 59,355
รวมหนี้สิน 425,041 481,553 505,520 637,589
ทุนจดทะเบียน 130,000 130,000 130,000 160,000
ทุนชาํระแลว 130,000 130,000 130,000 130,000
กําไร(ขาดทุน)สะสม1 1,822 23,440 40,775 116,543
รวมสวนของผูถือหุน 131,822 153,440 170,775 246,543
รายไดรวม 407,036 1,040,774 1,225,502 742,595
ตนทนุขายและบรกิาร 272,063 884,697 1,091,420 625,106
คาใชจายในการขายและบริหาร 27,792 66,279 85,584 35,786
ดอกเบี้ยจาย 35,732 34,508 25,016 9,820
ภาษีเงินได 0 2,189 1,354 1,530
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอน ขาดทนุ(กําไร)ของ
ผูถือหุนสวนนอย และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนตามวธีิสวนไดสวนเสยีและรายการพเิศษ 71,449 53,101 22,128 70,353
ขาดทุน (กําไร) ของผูถือหุนสวนนอย 22                   2,136              385                    
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดสวนเสีย (775)                       (902)                 1,142              399                    
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (4,362)                     (29,932)             (5,936)             5,016                  
กําไรสุทธิ 66,312 22,288 19,470 76,153

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (มูลคาท่ีตราไว 5 บาทตอหุน) 5.10 1.71 1.50 5.86
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 102,040 90,075 26,621 39,197
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (85,338)                   (4,975) (48,437) (81,416)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (19,214)                   (71,260) 33,576 26,339
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (2,512) 13,839 11,760 (15,880)

หมายเหตุ: 1   กําไร(ขาดทุน)สะสมสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

งบรวม
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงิน 

งบเฉพาะของบริษทัฯ
อัตราสวนทางการเงิน 2542 2543 2544 สิ้นสุด 30 ม.ิย. 45

อัตราสวนสภาพคลอง
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.78 0.54 0.77 0.90

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.20 0.18 0.34 0.40

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.45 0.29 0.07 0.21

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 9.27 19.70 18.57 13.40

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.85 18.28 19.38 26.86

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 47.11 125.13 122.63 36.83

  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 7.64 2.88 2.94 9.77

  อัตราหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 3.09 7.80 7.71 6.91

  ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 116.60 46.15 46.68 52.08

  วงจรเงินสด (วัน) -70.11 -25.00 -24.36 -15.44

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
  อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.14% 13.11% 9.08% 13.52%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 25.20% 6.60% 1.95% 8.57%

  อัตรากําไรอื่น (%) 0.93% 2.17% 2.04% 2.64%

  อัตราสวนเงินสดตอการทาํกําไร (%) 101.10% 133.99% 113.47% 63.27%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) 16.29% 2.14% 1.59% 10.18%

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 67.21% 15.63% 12.01% 72.99%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.49% 3.74% 2.97% 19.52%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 26.53% 16.96% 14.68% 43.42%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.77 1.75 1.87 1.92

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.22 3.14 2.96 2.59

อัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.17 1.65 1.85 1.31

อัตราสวนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เทา) 3.86 3.67 2.12 5.15

อัตราสวนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (Cash basis) (เทา) 1.68 0.81 0.32 0.51

อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - -

งบรวม
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

12.2.1 ผลการดําเนินงาน 

หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวารายไดรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยนัน้จะมาจาก การประกอบธุรกิจ 4 ประเภท ไดแก 
การออกแบบผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยดึ การออกแบบและผลติอุปกรณแมพิมพ การผลิตชิน้สวนรถยนตและตัวแทนจําหนาย
รถยนต ซึ่งธุรกิจแตละประเภทจะมีลกัษณะเฉพาะและความสามารถในการสรางรายไดและทํากําไรที่แตกตางกันไป ดวยเหตนุี้
หากจะทําการวิเคราะหและพิจารณาผลการดําเนนิงานของบริษทัฯและบริษัทยอยแลว ควรที่จะตองพิจารณาเปนรายธุรกิจ โดยมี
ขอสงัเกตุวา รายไดจากการขายอุปกรณจับยึดนั้นมีความไมแนนอนสูง เนื่องจากการขายเปนแบบครั้งตอครั้งและไมมีสัญญา
ระยะยาว อีกทั้งการรับรูรายไดอาจใชเวลา 6-10 เดือนหลังจากที่ไดออรเดอรจากลกูคา ในสวนของรายไดจากชิน้สวนรถยนตมี
ความแนนอนมากกวาเพราะบริษัทจะมีคําสั่งระยะยาวจากลกูคา สวนรายไดจากตัวแทนจําหนายรถยนตหากดผูิวเผินอาจสรุปได
วาเปนรายไดหลกัเนื่องจากจากมีสดัสวนสูงถึงรอยละ 51 ในครึ่งแรกป 2545 และรอยละ 61 ในป 2544 แตการสรุปดังกลาวอาจ
ไมถูกตองเนื่องจากในการทําธุรกิจนี้บริษัทเปนเพยีงนายหนา ซึ่งรายไดสุทธขิองบริษัทคือเฉพาะคานายหนาเทานัน้ ซึ่งเทากบั
ประมาณรอยละ 6 เทานั้นเมื่อเทยีบกับราคารถยนต  

ภาพรวมของผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

รายไดโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ในชวงป 2543 และ 2544 ไดมีการเพิ่มขึน้จาก 1,040.77 ลานบาท ในป 2543 
เปน 1,226.64 ลานบาทในป 2544 แตเมื่อพิจารณาแยกรายไดออกตามประเภทของธุรกิจ จะเห็นไดวา มีเพียงเฉพาะธุรกิจ
ตัวแทนจําหนายรถยนตของบริษทัยอยเทานัน้ที่มกีารปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจหลัก 3 ประเภทของบริษทัแมอยูในระดับ
ทรงตัวซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนกั กลาวคือรายไดโดยรวมจากธุรกิจ 3 ประเภทของบริษัทแมซึง่ไดแก การออกแบบผลิต
และติดตั้งอุปกรณจับยดึ  การออกแบบและผลติอุปกรณแมพิมพ และธุรกิจผลิตชิน้สวนรถยนต อยูที ่ 456.72 ลานบาท ในป 
2543 และ 449.93 ลานบาท ในป 2544 ทั้งนี้ก็เนือ่งมาจากการชลอตัวในการขยายการผลิตรถยนตของผูประกอบการบางราย
อาทิเชน ฟอรด และการที่ผูประกอบการบางรายไดเลือ่นคําสั่งซือ้อุปกรณจับยึดออกไปนัน่เอง อยางไรก็ตามรายไดรวมของ
บริษัทฯและบริษัทยอยในครึ่งปแรกของป 2545 อยูที ่ 748.01 ลานบาท ซึ่งรายไดจากธุรกิจหลกัของบริษัทแมเพิ่มขึน้เปน 
349.31 ลานบาท จาก 190.69 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2544 ทั้งนี้ก็เนื่องจากการ ที่บริษัทฯไดรับคําสั่งซื้อ (Orders) จาก
ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนตระดับโลกรายใหมๆเพิ่มมากขึ้นในป 2545 โดยเฉพาะในสวนของอุปกรณจับยึด (Jigs) ที่เพียงแคครึ่งป
แรกของป 2545 บริษัทฯก็มีรายไดถึง 95.66 ลานบาท ในขณะที่ป 2544 ทั้งป มีรายได เพยีง 76.89 ลานบาท  และทั้งป 2543 มี
รายไดเพียง 82.94 เทานั้น 

ตนทุนขายและบริการของบริษทัฯและบริษัทยอยในชวงป 2543 อยูที่ 884.70 ลานบาท และ ป 2544 อยูที่ 1,091.42 ลาน
บาท โดยตนทนุขายที่เพิ่มขึน้นัน้สวนใหญแปรตามรายไดที่เพิม่ขึน้ของธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตที่ดําเนินการโดยบริษัทยอย 
ซึ่งหากพิจารณาในสวนของธุรกิจหลักของบริษัทแมแลว เห็นไดวายังคงไมมีการเปลีย่นแปลงมากนัก คอือยูที่  346.73 ลานบาท 
ในป 2543 และ 360.16 ลานบาท ในป 2544 ดวยเหตุที่ตนทนุขายและบริการคอนขางแปรผนัตามรายไดของธุรกิจหลกัทั้ง 3 
ประเภท ซึ่งทรงตัวในระยะเวลาทีผ่านมา ในขณะทีต่นทุนขายและบริการของบริษทัฯและบริษทัยอย ในคร่ึงปแรกของป 2545 ก็
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึน้ คือจาก 522.19 ลานบาท ในคร่ึงปแรกของป 2544 เพิ่มขึน้เปน 625.11 ลานบาทในครึ่งป
แรกของป 2545 อยางไรก็ตามเมือ่เทียบตนทุนขายและบริการ กับยอดขายแลว พบวาอัตราสวนระหวางตนทุนและยอดขายของ
ชวงคร่ึงปแรกของป 2545 จะอยูที่ 86.48% ซึ่งต่ํากวา ในชวงคร่ึงปแรกของป 2544 ที่ผานมาคือ 90.23%  เพราะวาสวนหนึ่ง
ของตนทนุเปนตนทุนที่ไมแปรผันตามรายได (Fixed Cost) ดังนัน้ตนทนุสวนนี้จะไมไดเพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ในครึ่งปแรก
ของป 2545 

สําหรับคาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึน้จาก 66.28 ลานบาท ใน ป 2543 เปน 85.58 
ลานบาท ในป 2544  และเมื่อคดิเปนอัตราสวนเทียบกับรายไดจะพบวาเพิ่มขึ้นจาก 6.37% ในป 2543 เปน 6.98% ในป 2544 
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ทั้งนี้ก็เนื่องจาก บริษทัฯไดมีการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการทํางานและการพัฒนาผลิตภณัฑของบริษทัฯ สําหรับคร่ึงปแรกของป 
2545 คาใชจายในการขายและบรหิารเมื่อคิดเปนอัตราสวนเทียบกับรายไดอยูที่ 4.78% ซึ่งลดลงจาก 6.27% ในคร่ึงปแรกของป 
2544 สาเหตุที่อัตราสวนลดลงก็เนือ่งจากรายไดของบริษัทฯที่เพิ่มขึน้มากกวารายจาย  

รายละเอยีดผลการดําเนนิงานทีผ่านมา 

ดานรายได 

ในป 2544 บริษัทฯมีรายไดจากการผลิตชิน้สวนรถยนต 315.09 ลานบาท ซึ่งไมแตกตางจากป 2543 ที่อยูที่ 313.48 ลาน
บาท ดวยเหตุผลทีม่ีการชลอตัวในการขยายการผลิตรถยนตของผูประกอบการบางรายอยางไรก็ตามในป 2545 อุตสาหกรรม
รถยนตไดมีการขยายตัวในทิศทางทีดี่ขึน้ เปนผลใหยอดขายครึ่งปแรกของป 2545 ปรับตัวสูงขึ้นเปน 217.52 ลบ. หรือเพิ่มขึน้
ประมาณ 38% เมื่อเทียบครึ่งปแรกของป 2544 ทั้งนี้เกือบทั้งหมดของการขายชิน้สวนรถยนตจะถูกขายใหกับผูประกอบการ
อุตสาหกรรมรถยนตระดับโลกที่มีโรงงานอยูภายในประเทศ เพื่อทําการประกอบรถยนต ซึ่งจะมีทั้งสงออกและจําหนาย
ภายในประเทศ 

สําหรับอุปกรณจับยึด (Jigs) นัน้ มียอดขายเทากับ 76.89 ลานบาท ในป 2544 และ 82.93 ลานบาท ในป 2543 ดวยเหตุที่
ในป 2544 ผูประกอบการบางรายไดเลื่อนคําสั่งซื้ออุปกรณจับยดึออกไปถึงป 2545 ซึ่งในป 2545 ไมเพียงแตอุตสาหกรรม
รถยนตมีการปรับตัวดีขึ้น ทางบรษิัทฯสามารถไดรับความเชื่อถือจากผูประกอบการรถยนตชัน้นําในตางประเทศ อาทิเชน เดม
เลอรไครสเลอร และ ฟอรด เปนผลใหบริษัทฯไดรับคําส่ังซือ้อุปกรณจับยดึจากบริษทัฯเหลานัน้ ดังนัน้เพียงแคคร่ึงปแรกของป 
2545 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอุปกรณจับยดึถึง 95.66 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 193%  เมื่อเทียบกับคร่ึงปแรกของป 
2544 และยังมากกวายอดขายทั้งปของป 2544 และ 2543   

แมพมิพนั้นคอนขางที่จะมียอดขายที่ไมเปลีย่นแปลงมากนกั คือ 40.30 ลานบาท ในป 2544 และ 42.00 ลานบาท ในป 
2543 รวมถึงครึ่งปแรกของป 2545 ยอดขายยังอยูที ่ 19.17 ลานบาท ทั้งนีก้็เนือ่งดวยทางบริษทัฯไมไดเนนธุรกิจการผลิต
แมพมิพเพื่อขาย หากแตการผลิตแมพมิพสวนมากนัน้เพือ่ใชในการผลติช้ินสวนรถยนตใหกับลกูคาของบริษัทฯเปนหลกั 

ในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต ปจจุบันบริษัทฯ โดยบรษิัทยอยซึ่งไดแก บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด มีโชวรูมรถยนต
อยู 2 แหง โดยทีย่อดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นเร่ือยๆ นัน่คือ จาก 589.32 ลานบาท ในป 2543 เปน 745.61 ลานบาท ในป 2544 
และ 398.70 ลานบาท ในครึ่งปแรกของป 2545 ดวยเหตุที่ยอดขายรถยนตโดยรวมของทั้งประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นและบริษัท
ยอยของบริษัทฯ สามารถยกระดบัเขาสู ตําแหนงตัวแทนจําหนายรถยนตอันดับหนึง่ ของ ฟอรด  นอกจากนีใ้นป 2545 และ 
2546 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโชวรูมใหมอีก 2 แหง คาดวาจะทําใหรายไดของบริษัทฯในสวนนี้ปรับตัวสูงขึน้ 

ดานรายจายและกําไรขั้นตน 

 ในป 2544 หากไมรวมบริษัทฯยอย แลวบริษัทฯมสัีดสวนของตนทุนขายตอยอดขาย มากกวาป 2543 โดยบริษทัฯ มี
สัดสวนของตนทนุขายตอยอดขายของธุรกิจหลัก 3 ประเภทอยูที่ 80.05%  ในป 2544 และ 75.92% ในป 2543 ทั้งๆที่ทั้ง 2 ป มี
ยอดขายในแตละผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกนั ทั้งนี้ก็ดวยเหตุทีใ่นป 2544 ไดมีการปรับตัวสูงขึ้นของคาโสหุย (Overhead Cost) ใน
สวนของโรงงานอาทิเชน คาไฟฟา คาอุปกรณเครื่องมือขนาดเลก็ และรายจายในสวนบคุคลากรและวิศวะกรผูเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง รวมไปจนถึงปจจัยที่มาจากการที่ยอดขายของบริษัทไมอยูในระดับที่จะกอใหเกิดการไดมาตราสวน
ทางเศรษฐศาตร (Economies of Scale) ดังนัน้จึงทําใหตนทนุของป 2544 คอนขางสูงเมื่อเทียบกับยอดขาย อยางไรก็ตามใน
ครึ่งปแรกของป 2545 สัดสวนของตนทุนขายตอยอดขาย จึงลดลงเหลอื 71.23% เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ มกีารปรับตัว
สูงขึน้เมื่อเทียบกับป 2544 สําหรับคาใชจายหลักของธุรกิจหลัก ทั้ง 3 ประเภทของบริษัทฯขางตน จะสามารถแบงออกเปน
วัตถดิุบ, คาแรง และคาโสหุยในสวนที่เปนคาไฟฟา คาอุปกรณเครื่องมือขนาดเล็ก และรายจายในสวนบุคคลากรและวิศวะกร
ผูเชี่ยวชาญที่เกีย่วของกับการผลิตโดยตรง เปนสวนใหญ สําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตที่บริษัทยอยนัน้ สัดสวนของ
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ตนทุนขายตอยอดขายไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนั่นคือ 93.61% ในป 2543 และ 94.63% ในป 2544 และ 93.90% ใน
ครึ่งปแรกของป 2545 เนื่องดวยโดยปกติธุรกิจประเภทนี้มักจะมีกําไรขั้นตนทีก่ําหนดโดยบริษัทผลิตรถยนต ซึ่งคอนขางต่ําและ
การทํากําไรจะมาจากการขายรถยนตในปริมาณมาก 

อัตรากําไรขัน้ตนของ ธุรกิจผลติช้ินสวนรถยนตปรับตัวลงลงจาก 23.84% ในป 2543 เปน 17.55 % ในป 2544  และกําไร
ขัน้ตนของธุรกิจประเภทนีล้ดลง จาก 74.72 ลานบาท ในป 2543 เปน 55.30 ลานบาทในป 2544  สําหรับครึ่งปแรกของป 2545 
อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจประเภทนี้ไมมีการเปลี่ยนจากป 2544 มากนักคือเทากับ 17.83% ในขณะทีกํ่าไรขัน้ตนในคร่ึงปแรก
ของป 2545 เทากับ 38.29 ลานบาท 

อัตรากําไรขัน้ตนของ ธุรกิจผลิตอปุกรณจับยดึ ปรับตัวลงลงจาก 30.09% ในป 2543 เปน 21.89% ในป 2544  และกําไร
ขัน้ตนของธุรกิจประเภทนีล้ดลง จาก 24.96 ลานบาท ในป 2543 เปน 17.17 ลานบาท ในป 2544  สําหรับครึ่งปแรกของป 2545 
อัตรากําไรขัน้ตนของธุรกิจผลติอุปกรณจับยดึปรับตัวขึน้เปน 39.96%  คิดเปนกําไรขัน้ตนอยูที่ 38.29 ลานบาท เนื่องจากธุรกิจ
ประเภทนี้สามารถผลิตไดถึงระดับที่ไดมาตราสวนทางเศรษฐศาสตร (Economies of Scale) 

อัตรากําไรขัน้ตนของ ธุรกิจผลติแมพิมพ ปรับตัวลงลงอยางมากจาก 29.23% ในป 2543 เปน 7.60 % ในป 2544  เปนผล
ใหกําไรขั้นตนของธุรกิจประเภทนีล้ดลง จาก 13.01 ลานบาท เปน 3.19 ลานบาท  สําหรับครึ่งปแรกของป 2545 อัตรากําไร
ขัน้ตนของธุรกิจประเภทนี้ มกีารปรับเปลี่ยนเพิ่มขึน้เลก็นอยเปน 12.10% ในขณะทีก่ําไรขัน้ตนอยูที่ 2.32 ลานบาท  

สําหรับอัตรากําไรขัน้ตนตอยอดขายของ ธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนต ปรับตัวลงลงจาก 6.39 % ในป 2543 เปน 5.37 % 
ในป 2544  แตเมื่อพิจารณาเปนกําไรขั้นตนในสวนธุรกิจตัวแทนจําหนายรถยนตแลวจะเห็นวาเพิ่มขึ้นเล็กนอยคอื จาก 23.81 
ลานบาท เปน 23.95 ลานบาท  สาํหรับครึ่งปแรกของป 2545 อัตรากาํไรขัน้ตนมกีารปรับตัวเพิม่ขึน้เปน 6.10 %  ในขณะที่กําไร
ขัน้ตนกป็รับตัวเพิม่ขึน้ตามยอดขายเปน 24.35 ลานบาท  อยางไรก็ตามในขณะนี้บริษัทฯกําลังอยูในชวงที่ไดรับการพิจารณา
จากฟอรด มอเตอร ในการไดรางวัล Blue Oval Award ที่ฟอรดจะมอบใหกับตัวแทนจําหนายที่ดีเดน ซึง่หากบริษัทฯไดรับรางวัล
ดังกลาวทางฟอรดจะเพิ่มคาคอมมชิชั่นใหแกบริษัทฯอกีประมาณ 1.5% ของราคาขาย ซึ่งจะทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ
เพิ่มขึน้ โดยทนัที   

กําไรสุทธิ 

ในป 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 19.47 ลานบาท ลดลง 2.82 ลานบาท จาก 22.29 ลานบาท ในป 2543 
อยางไรก็ตามกําไรสุทธิของบริษทัฯในครึ่งปแรกของป 2545 อยูที่ 76.15 ลานบาท ซึ่งไมเพยีงแตจะเปนการแสดงใหเหน็ถึงการ
ปรับตัวของบริษัทฯไปในทศิทางทีด่ีขึน้ตามอุตสาหกรรมรถยนต หากยังแสดงถึงการพัฒนาและขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งการไดคําสั่งซื้อ (Order) มากขึน้ การเสริมสรางความสัมพันธกบัลูกคาทีแ่กรงขึน้ และการควบคุมคาใชจายตางๆอกีดวย 

12.2.2 ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรพัยจํานวน 676.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41.30 ลานบาทจากมูลคา
สินทรัพยรวมจํานวน 634.99 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 โดยมปีจจัยหลักมาจาก การลงทนุเพ่ิมขึน้ของสินทรัพยถาวร
ในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานจํานวน 83.06 ลานบาท และการลดลงของเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกีย่วของ จํานวน 
33.51 ลานบาท 

สําหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสนิทรัพยจํานวน 884.13 ลานบาท เพิ่มขึน้เปนจํานวน 207.84 
ลานบาทจากมลูคาสนิทรัพยรวมจํานวน 676.29 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 โดยเปนผลมาจากการที่บริษัทฯมี
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ยอดขายเพิ่มขึน้ทั้งไดรับคําสั่งซื้อ (Order) จากลูกคาเพิ่มขึ้น เปนผลใหทัง้ในสวนลกูหนีก้ารคาและสินคาคงเหลือปรับตัวสูงขึน้
ตาม 

คุณภาพสินทรัพย 

บริษัทฯ ไดลงเงินลงทนุใน บริษัท อาปโก ไพลคอน จํากัด (“APC”) ซึ่งมผีลขาดทนุเกินเงนิลงทนุจํานวน 4.7 ลานบาท 
ณ 30 มิถุนายน 2545 แตเกิดขึน้เพราะบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเก้ือหนนุ APC ทั้งดานการดําเนินงานและดานการเงิน ณ ปจจุบัน
บริษัทฯ ค้ําประกันให APC จํานวน 1.5 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯคาดวา APC จะสามารถทํากําไรไดในอนาคต 

บริษัทฯ ไดลงทนุใน ASICO และ ASANIT ทั้ง 2 บริษัทนี้ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษทัฯ มนีโยบายที่
จะเพิ่มบทบาทของบริษัทฯ ใน 2 บริษทันีใ้นอนาคต ทั้ง ASICO และ ASANIT ประสบภาวะขาดทุนมาอยางตอเนื่องเพราะขาย
เพียงบริษัทในเครือซึ่งมีการผลิตในปริมาณนอยจึงไมคุมทนุ แตในป 2544 ทั้งสองบริษัทไดมกีารพลกิตัวมาดีขึน้ โดย ASICO 
เร่ิมมีกําไรเทากับ 25.2 ลานบาทในป 2544 เทียบกับขาดทุน 14.4 ลานบาทในป 2543 สวน ASANIT ก็ขาดทุนนอยลงเปน 5.2 
ลานบาทในป 2544 เทียบกับขาดทุน 12.2 ลานบาทในป 2543 สวนของผูถือหุนของ ASICO เพิ่มจาก -32.9 ลานบาทในป 2543 
เปน 4.3 ลานบาทในป 2544 และสวนของผูถือหุนของ ASANIT ลดลงจาก -29.5 ลานบาทในป 2543 เปน -34.1 ลานบาทในป 
2544 เนื่องจากบริษัททั้งสองมกีารรับงานจากภายนอกดวย ซึ่งทําใหผลิตมากขึน้และถึงจุดคุมทุน 

เนื่องจากบริษัทฯไดแตงตั้งผูสอบบญัชีสําหรับ ASICO ในเดือนกรกฎาคม 2543 ผูสอบบัญชีจึงไมสามารถเขารวม
สังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลอืตนงวดป 2543 ไดอีกทั้งยังไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปนที่พอใจในความถูกตอง
ของสนิคาคงเหลือดงักลาวได ดังนั้นจึงไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในงบการเงินของ ASICO ตอสนิคาคงเหลอืตนงวด
จํานวน 43 ลานบาทซึ่งนํามาใชคํานวนตนทุนการผลิตสนิคาในป 2543  

บริษัทฯ ในฐานะที่ถือหุน ASICO อยูรอยละ 36 อาจมีความเสี่ยงจากการลงทนุของ ASICO ในบริษทั เอเบิล ซานทิ 
จํากัด (ASANIT) เนื่องจากสวนของผูถือหุนของ ASANIT ติดลบอยู 34.1 ลานบาท และ 29.5 ลานบาทในป 2544 และ 2543 
ตามลําดับ และ ASICO ยังใหเงนิกูแก ASANIT ซึ่งมียอดเทากับ 53 ลานบาทและ 48 ลานบาทในป 2544 และ 2543 ตามลําดับ 
อีกทั้ง ASICO ยังไมไดมกีารตั้งสํารองหนี้สูญ อยางไรก็ดีบริษัทฯกาํลังดําเนนิการรวม ASANIT กับ ASICO ทําใหบัญชีของ
บริษัทจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ณ 30 มิถุนายน 2545 ASANIT มีสินทรัพย 43 ลานบาทซึ่งหลังจากการตีทรัพยชําระหนี้ ASICO 
จะมีผลขาดทุนจากการรวมกิจการประมาณ 34 ลานบาท 

สภาพคลอง 

 อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึน้จาก 0.54 เทาในป 2543 เปน 0.77 เทาในป 2544 และ 0.90 
เทา ณ 30 มิถุนายน 2545 ตามการขยายตัวของธุรกิจบริษัทซึ่งทําใหมีการขยายตัวของลูกหนี้การคา ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
นั้นเพิม่จาก 18 วันในป 2543 เปน 19 วันในป 2544 และ 27 วัน ณ 30 มิถุนายน 2545 ดวยเหตุเดียวกนั อยางไรกต็าม
ระยะเวลาชําระหนี้ก็เพิ่มเชนกนั จาก 46 วันในป 2543 เปน 47 วันในป 2544 และ 52 วัน ณ 30 มิถนุายน 2545 โดยสรุปแลว
บริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลีย่เทากับ 47 วัน ในป 2544 และ 52 วัน ณ 30 มิถุนายน 2545 ซึ่งมากกวา 
ระยะเวลาการเก็บหนีแ้ละระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ที่รวมกนัแลวเทากับ 22 วัน ป 2544 และ 37 วัน ณ 30 มิถุนายน 2545 ซึง่
แสดงใหเหน็วาบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีปญหาทางสภาพคลองแตประการใด 

แหลงที่มาของเงินทุน 

 ในป 2544 บริษัทฯมีสวนของการกูยืมเงนิจากสถาบันการเงิน เทากับ 316.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.85 ลานบาท จาก 
252.67 ลานบาท ในป 2543 เปนผลมาจากการที่บริษัทฯลงทนุเพิ่มเติมในสวนของเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน นอกจากนี้ในป 
2544 บริษัทฯไดทําการกูเงินจากธนาคารในประเทศ เปนจํานวน 128.00 ลานบาท และ 2.75 ลานเหรยีญสหรัฐ เพื่อชําระเงินกู
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กับธนาคารในตางประเทศ ดวยเหตุที่ธนาคารในประเทศดังกลาวเสนอเง่ือนไขในการชําระเงินตนทีม่ีระยะยาวกวาธนาคารเจาหนี้
เดิม และบริษัทฯตองการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 นอกจากนี้บริษัทฯไดรับการชําระหนี้จากบริษัทที่เกีย่วของจํานวน 33.51 ลานบาท ในขณะเดยีวกันบรษิทัฯก็ไดทําการ
ชําระหนี้คนืในสวนเงนิกูยืมจากบริษัทที่เกีย่วของจํานวน 25.21 ลานบาท ในป 2544 

 ในครึ่งปแรกของป 2545 บริษัทฯ ไดมีการชําระเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประมาณ 21.81 ลานบาทตาม
เงื่อนไขสินเชื่อ ทั้งนี้เงินทนุทีใ่ชหมนุเวียนในครึ่งปแรกของป 2545 นั้นมาจากการดําเนินงานของตัวบริษัทฯเอง 

12.2.3 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

   ที่ผานมาโครงสรางเงินทุนของบรษิทัฯอยูในระดับที่มภีาระหนีค้อนขางสูงเมื่อพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนและอัตราสวนของภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุนที่เทากับ 2.96 เทาและ 1.85 เทา ในป 2544 แตบริษัทฯยังคง
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยอยูในระดับ 2.12 เทา ในป 2544 ทําใหบริษทัฯมีเสถียรภาพพอสมควรในดานโครงสราง
เงินทุนบริษทัฯ  

อยางไรก็ตามโครงสรางเงินทนุของบริษัทฯก็ไดมีความแข็งแกรงเพิ่มขึน้เปนอยางมาก โดยในคร่ึงปแรกของป 2545
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนของภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุนปรับตัวลงมาอยูที่ 2.59 เทาและ 1.31 
เทา ในขณะที่อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้เปน 5.15 เทา ทั้งนี้ก็เนือ่งจากผลประกอบการณทีด่ขีึ้น
ในครึ่งปแรกของป 2545 

สัญญาเงินกูที่บริษัทฯ ทํากับสถาบันการเงินไดระบุวาอัตราสวนหนีส้ินตอทนุตองไมเกิน 2.5 เทา ในกรณีที่อัตราสวน
ดังกลาวเกิน 2.5 เทา บริษัทตองเพิ่มทุนเพื่อรักษาระดับอัตราสวนดงักลาว  

12.3 ปจจัยและอทิธิพลที่อาจจะมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ในคร่ึงหลงัป 2545 บริษัทฯมีคําสั่งซื้อ (order) จากลูกคาที่บริษัทจะตองผลิตและสงของเพ่ือรับรูรายไดดงัตอไปนี ้

รายชื่อลูกคา รายการ เวลาสงมอบ 
Daimler Chrysler อุปกรณจับยึดครบชุด อินโดนีเซยี-สิงหาคม 

ไทย-กันยายน 
มาเลเซยี-กนัยายน 

Ford Venezuela อุปกรณจับยึดครบชุด กันยายน 
Honda UA Accord อุปกรณจับยึดครบชุด สิงหาคม 
Thai Marujun แมพมิพ ภายในป 2545 
Daimler Chrysler แมพมิพ ภายในป 2545 

เนื่องจาก ในป 2545 และ 2546 บริษัทฯโดยบริษัทยอยมแีผนที่จะเปดโชวรูม รถยนตเพิม่ขึน้อีก 2 แหง จากเดิมที่มีอยู
แลวจํานวน 2 แหง ประกอบกับการที่บริษัทฯอาจไดรับ Blue Oval Award ซึ่งมคีวามเปนไปไดที่จะทําใหบริษัทฯมีรายไดและ
กําไรจากการจําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก นอกจากนี้บรษิัทฯมแีผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตและมีโครงการที่จะรวมทุน
ในกิจการที่เกีย่วของกับพนัธมิตรทีม่ีชื่อเสียงและมีความกาวหนาทางเทคโนโลยแีละการเพิ่มทนุในบริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของบางราย ซึ่งจะทําใหบริษทัฯมคีวามตองการในสวนของเงินลงทนุในโครงการตางๆมากพอสมควร ดวยเหตุนี้เงินเพิ่มทนุ
ที่คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ บางสวนจะถูกจัดสรรมาเพื่อใชในการดําเนนิการตามแผนดังกลาวขางตน 
ในขณะที่บางสวนจะนํามาลดภาระเงินกูยืมของบริษัทฯ ซึ่งทางผูบรหิารของบริษัทฯ คาดวาจะทําใหรายไดและกําไรของบริษัท
และบริษัทยอย ดขีึน้ตามลําดับ 
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แตในป 2548 เปนตนไป สิทธิพิเศษในการยกเวนภาษีสําหรับบรษิัทฯ ที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) จะหมดลง ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทแมจะตองมคีาใชจายในสวนของภาษีเพิ่มขึน้จากเดิมที่ไมตองจาย 


