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12. ฐานะและผลการดําเนินงาน 
 
12.1  งบการเงิน 

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
นางเกษรี ณรงคเดช ทะเบียนเลขที่ 76 จากสํานักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ไดใหความเห็นสําหรับงบการ

เงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 งบการเงินเปรียบเทียบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544 
และงบการเงินเปรียบเทียบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 ดังนี้ 

 
• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อน

ไขวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544 ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

• รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 ไดให
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 67 



                                                                                                บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)  

ตารางที่ 12.1 สรุปงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด)      

       งบกําไรขาดทุน (หนวย: พันบาท)* 2543/2544 % 2544/2545 % 2545/2546 %
รายได             
รายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวล 491,914 68.28% 484,617 62.64% 509,998 54.20%
รายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับอุปกรณในสํานักงานและเครื่องใชในบาน 156,972 21.79% 155,877 20.15% 169,000 17.96%
รายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนต 61,989 8.60% 74,941 9.69% 224,000 23.81%
รายไดจากการใหบริการปรับปรุง ซอม และบริการอื่นๆเกี่ยวกับแมพิมพ 0 0.00% 54,957 7.10% 29,000 3.08%
รายไดอื่นๆ 9,538 1.32% 3,287 0.42% 8,897 0.95%

รวมรายได 720,413 100.00% 773,679 100.00% 940,895 100.00%
คาใชจาย             
ตนทุนขายสําหรับสายผลิตภัณฑพลาสติก 512,928 71.20% 507,995 65.66% 676,819 71.93%
ตนทุนขายสําหรับการใหบริการเกี่ยวกับแมพิมพ 0 0.00% 39,022 5.04% 21,737 2.31%
คาใชจายในการขายและการบริหาร 120,627 16.74% 125,616 16.24% 135,366 14.39%
ดอกเบี้ยจาย 6,166 0.86% 5,580 0.72% 1,873 0.20%

รวมคาใชจาย 639,721 88.80% 678,213 87.66% 835,795 88.83%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนหักภาษี 80,692 11.20% 95,466 12.34% 105,100 11.17%
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 25,410 3.53% 29,362 3.80% 32,171 3.42%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 55,282 7.67% 66,104 8.54% 72,929 7.75%
     * รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต 1 เมษายน - 31 มีนาคม       
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ตารางที่ 12.2 สรุปงบดุลของบริษัท สําหรับป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 
 งบดุล (หนวย: พันบาท) 2543/2544 %     2544/2545 % 2545/2546 %

สินทรัพย             
สินทรัพยหมุนเวียน             
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 48,221 9.50% 66,182 12.07% 88,385* 13.80%
ลูกหนี้การคา 107,953 21.26% 134,422 24.52% 123,040 19.20%
สินคาคงเหลือ (สุทธิ) 20,753 4.09% 29,235 5.33% 27,855 4.35%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 14,184 2.79% 3,226 0.59% 12,907 2.01%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 191,111 37.63% 233,065 42.52% 252,187* 39.36%
สินทรัพยระยะยาว             
เงินลงทุนในบริษัทยอย 1,650 0.32% 1,650 0.30% 1,650 0.26%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 301,131 59.30% 290,988 53.09% 340,553 53.15%
สินทรัพยอื่นๆ 13,928 2.74% 22,418 4.09% 46,299 7.23%

รวมสินทรัพยระยะยาว 316,709 62.37% 315,056 57.48% 388,502 60.64%
รวมสินทรัพย 507,820 100.00% 548,121 100.00% 640,689* 100.00%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน             
หนี้สินหมุนเวียน             
เจาหนี้การคา 60,430 11.90% 68,886 12.57% 84,656 13.21%
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 13,897 2.74% 10,708 1.95% 10,522 1.64%
คาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนาคางจาย 5,353 1.05% 9,930 1.81% 9,663 1.51%
หนี้สินหมุนเวียนประเภทอื่นๆ 44,863 8.83% 45,406 8.28% 84,477 13.19%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 124,543 24.53% 134,930 24.62% 189,318 29.55%
หนี้สินระยะยาว             
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 32,861 6.47% 16,052 2.93% 5,530 0.86%

รวมหนี้สินระยะยาว 32,861 6.47% 16,052 2.93% 5,530 0.86%
รวมหนี้สิน 157,404 31.00% 150,982 27.55% 194,848 30.41%
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สวนของผูถือหุน 2543/2544      % 2544/2545 % 2545/2546 %
ทุนจดทะเบียน 161,500 31.80% 161,500 29.46% 199,500 31.14%
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 161,500 31.80% 161,500 29.46% 161,500 25.21%
กําไรสะสม             
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฏหมาย 9,900 1.95% 12,800 2.34% 19,796 3.09%
  ยังไมไดจัดสรร 179,016 35.25% 222,838 40.65% 264,546* 41.29%

รวมสวนของผูถือหุน 350,416 69.00% 397,138 72.45% 445,842* 69.59%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 507,820 100.00% 548,121 100.00% 640,689* 100.00%

 
*ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 2546/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2545/2546 ใหกับผูถือหุนของบริษัทเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 19.38 ลานบาท คิด
เปนการจายเงินปนผลในอัตรา 0.60 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 27 ของกําไรสุทธิของบริษัทประจําป 2545/2546 บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 31 กรกฏาคม 2546 ดังนั้นกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
สวนของผูถือหุน และหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมตามงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งไดรับการปรับปรุงโดยการนําเงินปนผลดังกลาวมาหักออกจะลดลงเหลือ 245.17ลานบาท 426.46 ลานบาท 
และ 621.31 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ยอดสินทรัพยหมุนเวียน และยอดสินทรัพยรวมของบริษัทภายหลังการปรับปรุงรายการจายเงินปนผลจะลดลงเหลือ 69 ลาน
บาท 232.81 ลานบาท และ 621.31 ลานบาท ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12.3  สรุปงบกระแสเงินสดของบริษัทสําหรับป 2544/2545 และ 2545/2546 
งบกระแสเงินสด (หนวย: พันบาท) 2543/2544* 2544/2545 2545/2546 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน       
กําไรสุทธิ   66,103 72,929
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนกําไรจากการดําเนินงาน       
คาเสื่อมราคา   57,771 59,797
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   0 539
คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ   0 728
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   (23) 171
ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   (119) (1,782)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง   123,732 132,382
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)       
ลูกหนี้การคาลดลง   (26,495) 10,977
สินคาคงเหลือ   (8,482) 652
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   10,957 (9,681)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       
เจาหนี้การคา   12,645 15,741
คาใชจายคางจาย   4,578 (268)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (3,597) (8,384)

เงินสดสุทธิที่ไดจากกิจกรรมดําเนินงาน   113,338 141,419
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดจายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   (68,347) (62,262)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   119 1,860
เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยที่ไมไดนํามาใช   0 (23,720)
สินทรัพยอื่นๆลดลง(เพิ่มขึ้น)   614 (161)

เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุน   (67,614) (84,283)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

สัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)   (19,998) (10,708)
จายเงินปนผล   (19,380) (24,225)

เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน   (39,378) (34,933)**

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)   6,346 22,203
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด   59,835 66,182
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด   66,181 88,385** 

*บริษัทมิไดมีการจัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับป 2543/2544 เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทยังคงมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และมิไดมีขอบังคับวาบริษัทจํากัดตองจัดทํางบ
กระแสเงินสดประจําปสงกระทรวงพาณิชย 
**กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน และเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ภายหลังการปรับปรุงรายการจายเงินปนผล
จํานวน 19.38 ลานบาท จะอยูที่ 54.31 ลานบาท และ 69 ลานบาทตามลําดับ 
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ตารางที่ 12.4  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 2543/2544 2544/2545 2545/2546 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     

อัตราสวน 
จากงบการเงิน 
ของบริษัทซึ่ง 
ผานการตรวจ 
สอบแลว** 

 

อัตราสวน 
ภายหลังการ 

ปรับปรุงรายการ 
จายเงินปนผล*** 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.53 1.73 1.33 1.23 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.25 1.49 1.12 1.01 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N.A. 0.87 0.87 0.87 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 6.98 6.36 7.24 7.24 
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.61 56.63 49.72 49.72 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 53.79 49.84 64.63 64.63 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 6.69 7.22 5.57 5.57 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 8.65 8.46 9.10 9.10 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 41.62 42.55 39.56 39.56 
วงจรเงินสด (วัน) 16.68 21.30 15.73 15.73 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)         
อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.85% 28.99% 25.05% 25.05% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.88% 12.69% 10.52% 10.52% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.67% 8.54% 7.75% 7.75% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 16.71% 17.69% 17.30% 17.71% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 11.46% 12.52% 12.27% 12.47% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 41.33% 41.84% 42.03% 42.03% 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.49 1.47 1.58 1.61 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.45 0.38 0.44 0.46 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) N.A. 26.57 93.68 93.68 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) (Cash Basis) N.A. 1.29 1.28 1.09 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 35.06% 36.59% N.A. 26.55% 

ขอมูลตอหุน*         
จํานวนหุน (พันหุน) 1,615 32,300 32,300 32,300 
ราคาพารตอหุน (บาท) 100 5 5 5 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 216.98 12.30 13.80 13.20 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 34.23 2.05 2.26 2.26 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 12.00 0.75 N.A. 0.60 
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (ตอ) 2543/2544 2544/2545 2545/2546 

อัตราการเจริญเติบโต   

อัตราสวน 
จากงบการเงิน 
ของบริษัทซึ่ง 
ผานการตรวจ 
สอบแลว** 

 

อัตราสวน 
ภายหลังการ 

ปรับปรุงรายการ 
จายเงินปนผล*** 

 

 
สินทรัพยรวม (%) 11.06% 7.94% 16.89% 13.35% 
หนี้สินรวม (%) 7.83% -4.08% 29.05% 29.05% 
รายไดจากการขาย (%) 21.45% 8.37% 20.98% 20.98% 
ตนทุนขาย (%) 15.78% 6.65% 27.70% 27.70% 
คาใชจายในการขายและการบริหาร (%) 39.83% 4.14% 7.76% 7.76% 
กําไรสุทธิ (%) 36.19% 19.58% 10.32% 10.32% 
 
*บริษัทไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักใหมที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับป 2544/2545 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนสามัญที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 5 บาทตอหุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 สงผลใหกําไรตอหุน
สําหรับป 2544/2545เปลี่ยนจาก 40.93 บาทตอหุน เปน 2.05 บาทตอหุน เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 
 **อัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบ ณ 31 มีนาคม 2546 ซ่ึงเปนอัตราสวนกอนมีการปรับปรุงรายการการ
จายเงินปนผลจํานวน19.38 ลานบาทซึ่งบริษัทไดจายเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2546 
*** อัตราสวนทางการเงินหลังจากที่มีการปรับปรุงรายการจายเงินปนผลจํานวน 19.38 ลานบาท  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 
 12.2.1 ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 

หากพิจารณาแลวจะเห็นวารายไดรวมของบริษัทจะมาจากสายผลิตภัณฑพลาสติก 3 สาย อันไดแก สาย
ผลิตภัณฑพลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวล สายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับอุปกรณสํานักงานและเครื่องใชในบาน 
และสายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนต สายผลิตภัณฑพลาสติกแตละสายจะมีลักษณะเฉพาะและความ
สามารถในการสรางรายไดและทํากําไรที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้เริ่มตั้งแตป 2544/2545 บริษัทไดเริ่มให
บริการซอม ปรับปรุง และบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับแมพิมพเพื่อจะเปนการเพิ่มมูลคา (Value Added) ในการให
บริการแกลูกคา โดยรวม รายไดจากการขายของบริษัทซึ่งรวมถึงรายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกและรายได
จากการใหบริการที่เกี่ยวกับแมพิมพมีการเติบโตอยางตอเนื่องในชวงป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 
ที่ผานมาจาก 711 ลานบาท เปน 771 ลานบาท และ 932 ลานบาท ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอย
ละ 14.50 ตอป หากพิจารณาการเติบโตของรายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติก จะเห็นวามีการเติบโตอยางตอ
เนื่องในชวงเวลาดังกลาว จาก 711 ลานบาท เปน 716 ลานบาท และ 903 ลานบาท ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นโดย
เฉล่ียประมาณรอยละ 12.70 ตอป  โดยที่รายไดจากสายผลิตภัณฑสําหรับยานยนตมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด 
อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทไดเนนการผลิต และจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตซึ่งเปนสายผลิต
ภัณฑที่บริษัทเล็งเห็นวามีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และมีความสามารถในการทํากําไรที่สูงกวาสายผลิตภัณฑ
ประเภทออดิโอวิชชัวล และสายอุปกรณสํานักงาน และเครื่องใชภายในบาน เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองคําส่ังซื้อ
สินคาจากผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตจากญี่ปุนที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย ในขณะเดียวกันรายได
จากสายผลิตภัณฑพลาสติกอีก 2 ประเภทที่เหลือมีอัตราการขยายตัวไมมากนัก เนื่องจากบริษัทไดใชกําลังการ
ผลิตของสายผลิตภัณฑเกือบเต็มที่แลว ในขณะที่บริษัทมีนโยบายไมเนนการขยายตัวในสายผลิตภัณฑทั้ง 2 
ประเภทแมวาจะมีคําส่ังซื้อจากลูกคาที่เขามาเพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากการแขงขันในเรื่องของราคาที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นในสายผลิตภัณฑทั้ง 2 สาย  ในสวนของรายไดจากการใหบริการที่เกี่ยวกับแมพิมพ รายไดของบริษัทในป 
2544/2545 ซึ่งเปนปแรกที่บริษัทเริ่มใหบริการประเภทดังกลาวอยูที่ 55 ลานบาท แตในปถัดมารายไดประเภทดัง
กลาวไดลดลงเหลือ 29 ลานบาท  

ตนทุนขายและการใหบริการโดยรวมของบริษัทในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 ที่ผาน
มาอยูที่ 513 ลานบาท 547 ลานบาท และ 699 ลานบาท ตามลําดับ โดยที่มีสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดรวม
เทากับรอยละ 71.20 70.70 และ 74.24 ตามลําดับ   คิดเปนอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 16.56 ตอป 
โดยตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญแปรตามรายไดที่เพิ่มขึ้น 

สําหรับคาใชจายในการขายและการใหบริการของบริษัทในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 
2545/2546 อยูที่ 121 ลานบาท 126 ลานบาท และ 135 ลานบาท ตามลําดับ และเมื่อคิดเปนอัตราสวนเทียบกับ
รายไดรวม จะพบวาอยูที่รอยละ 16.74 16.24 และ 14.39 ตามลําดับ  
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สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทในชวงป 2543/2544, 2544/2545 และ 2545/2546 อยูที่ 55 ลานบาท 66 ลาน

บาท และ 73 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.67, 8.54 และ 7.75 ตามลําดับ 
 

 12.2.2 รายละเอียดผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

ดานรายได 
ผลการดําเนินงานของบริษัท โดยอางถึงโครงสรางรายไดของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมาจะแสดงใหเห็นดังนี้ 
 
1. รายไดจากผลิตภัณฑพลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวล ลดลงจาก 492 ลานบาท ในป 2543/2544 เปน 485 

ลานบาท ในป 2544/2545 และเพิ่มขึ้นเปน 510 ลานบาทในป 2545/2546 ซึ่งคิดเปนรอยละ 69, 63 และ 55 
ของรายไดรวมจากการขายและใหบริการของแตละปตามลําดับ  คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 1.2 
ตอป การที่รายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวลมีอัตราการขยายตัวเพียงเล็กนอยในชวง 
3 ปที่ผานมามีสาเหตุเนื่องมาจากการที่บริษัทไมเนนการขยายกําลังการผลิตในสินคากลุมนี้แมวาจะมีคําส่ัง
ซื้อสําหรับสินคาประเภทดังกลาวเขามาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแขงขันที่ทวีความรุนแรงยิ่ง
ขึ้นในตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกประเภทดังกลาว โดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องของราคา ในสวนของ
บริษัท จะเนนที่การรักษาคุณภาพของสินคาและการใหบริการ การใหสวนลดแกลูกคาตามปริมาณสินคาที่ลูก
คาส่ังและตามความสัมพันธทางดานการคากับบริษัทแทนที่จะใชวิธีการแขงขันโดยการขายตัดราคา  รวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต ทําใหสามารถตั้งราคาขายที่แขงขันไดในตลาด 

 
2. รายไดจากผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเครื่องใชสํานักงาน และเครื่องใชภายในบานในป 2543/2544 และ 

2544/2545 คอนขางจะคงที่อยูที่ 157 ลานบาท และ 156 ลานบาท ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นเปน 169 ลาน
บาทในป 2545/2546 ซึ่งคิดเปนรอยละ 22, 20 และ 18 ของรายไดรวมจากการขายและใหบริการของแตละป
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป เชนเดียวกับในสายผลิตภัณฑพลาสติกประเภท
ออดิโอวิชชัวล การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑประเภทนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแขงขันในเรื่อง
ของราคา บริษัทจะเนนที่การใหสวนลดแกลูกคา และลดราคาสินคาตามตนทุนที่ลดลง การผลิตสินคาที่มีคุณ
ภาพดี และการใหบริการจัดสงสินคาใหตรงตามกําหนด แทนการขายตัดราคา   

 
3. รายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนต มีการขยายตัวอยางตอเนื่องจาก 62 ลานบาท เปน 75 

ลานบาท และ 224 ลานบาท ตามลําดับในป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปน
รอยละ 9, 10 และ 24 ของยอดรายไดรวมจากการขายและการใหบริการของบริษัทในแตละปตามลําดับ ซึ่ง
คิดเปนอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 90 ตอป การที่ยอดขายของบริษัทในสายผลิตภัณฑนี้มีอัตราการ
ขยายตัวที่สูงมาก เปนเพราะวาในชวงที่ผานมาบริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาของบริษัทซึ่งเปนบริษัทผู
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ผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และรถกระบะชั้นนําจากญี่ปุนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความตองการใชยานพาหนะทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในรอบ 3 ปที่ผานมา เปน
ที่นาสังเกตวาบริษัทผูผลิตยานพาหนะชั้นนําเหลานี้เนนที่คุณภาพ ความสวยงาม และความคงทนของสินคา
มากกวาเนนในเรื่องของราคา การที่บริษัทสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามความตองการของลูกคา และ
จัดสงสินคาไดทันตามกําหนด ทําใหบริษัทสามารถขยายลูกคาในสายผลิตภัณฑนี้ไดมาก รวมทั้งการไดยอด
คําส่ังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม คาดวาในชวง 3 ปขางหนา รายไดจากสายผลิตภัณฑ
ประเภทนี้ยังคงมีอัตราการขยายตัวที่สูง เนื่องจากบริษัทไดเร่ิมเปดดําเนินการโรงงานแหงที่ 6 ในเดือน
เมษายน 2546 ซึ่งจะทําการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนตเพื่อตอบสนองยอดคําส่ังซื้อที่ไดรับจาก
ลูกคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งความตองการใชสินคาของตลาดยานยนตที่จะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทจะเนนที่
การแขงขันในเรื่องของคุณภาพของสินคา และการใหบริการมากกวาที่จะแขงขันในเรื่องของราคา  

 
4. รายไดจากการใหบริการซอม ปรับปรุง และบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับแมพิมพ ซึ่งเปนการใหบริการสวนเพิ่มเพื่อ

เพิ่มมูลคาในการใหบริการ และเปนการใหบริการที่ครบวงจรแกลูกคา เพื่อสรางความพอใจในการใหบริการ
แกลูกคาของบริษัท โดยที่บริการในสวนนี้ไมไดเปนธุรกิจหลักของบริษัท ในชวงเริ่มตน บริษัทจะเนนที่การให
บริการซอม และปรับปรุงแมพิมพสําหรับบางผลิตภัณฑพลาสติกเทานั้น และจะขยายไปสูผลิตภัณฑอื่นๆมาก
ขึ้นเมื่อบุคลากรและเทคโนโลยีของบริษัทมีความพรอมมากขึ้น บริษัทไดเร่ิมใหบริการประเภทนี้กับลูกคาใน
ชวงป 2544/2545 โดยในปแรกนี้บริษัทมีรายไดจากการใหบริการประเภทนี้ทั้งส้ิน 55 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 7 ของยอดรายไดจากการขายและการใหบริการ อยางไรก็ตามในชวงป 2545/2546 รายไดจากการให
บริการประเภทนี้กลับลดลงเหลือเพียง 29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ของยอดรายไดจากการขายและการให
บริการ หรือลดลงประมาณรอยละ 47 อันเปนผลเนื่องมาจากลูกคาบางรายที่ใชบริการไดมีการปรับเปล่ียนแม
พิมพพลาสติก ซึ่งลูกคาสามารถวาจางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแมพิมพทําการผลิตและปรับปรุง
แมพิมพไดดวยตนทุนที่ต่ํากวา แตมีคุณภาพที่ดีกวา  

 
5. รายไดประเภทอื่นๆของบริษัทเปนรายการที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานโดยปรกติของบริษัท เชน กําไรจาก

การขายสินทรัพย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และรายไดจากการขายวัตถุดิบ เชน เม็ด
พลาสติกที่เหลือใช และสินคาสําเร็จรูปที่มีตําหนิ รายไดประเภทอื่นๆนี้เปนเพียงสวนนอยของรายไดรวมของ
บริษัท  

 
ดานรายจายและกําไรขั้นตน 

ตนทุนขายและการใหบริการรวมของบริษัทซึ่งประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงานในโรงงาน ตนทุนคาโสหุย 
และคาเสื่อมราคาของอาคารโรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการผลิตของผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก และการให
บริการเกี่ยวกับแมพิมพพลาสติกอยูที่ 513 ลานบาท 547 ลานบาท และ 699 ลานบาท ในชวงป 2543/2544 2544/2545 
และ 2545/2546 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.15, 70.94 และ 74.78 ตามลําดับของยอดรายไดจากการขายและการ
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ใหบริการรวมในแตละป ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีกําไรขั้นตนทั้งส้ิน 197.95 ลานบาท 223.38 ลานบาท และ 233.44 
ลานบาท ในแตละปตามลําดับ ตนทุนขายและการใหบริการรวมของบริษัทมีอัตราการขายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 16.56 ตอป 
ในขณะที่รายไดจากการขายและการใหบริการรวมมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 14.50 ตอป ดังนั้นอัตรากําไรขาง
ตนโดยรวมของบริษัทจึงมีแนวโนมที่ลดลงโดยอยูที่รอยละ 27.85 28.99 และ 25.05 ในชวงป 2543/2544 2544/2545 
และ 2545/2546 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหอัตราสวนกําไรขั้นตนของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมามีแนวโนมลดลง เปนผล
เนื่องมาจากการแขงขันในเรื่องของราคาในตลาดผลิตภัณฑพลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวล และผลิตภัณฑพลาสติก
สําหรับเครื่องใชสํานักงาน และเครื่องใชไฟฟาในบานทวีความรุนแรงยิ่ง ซึ่งสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของทั้ง 2 สายผลิต
ภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดสวนใหญของกิจการลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทจะมุงเนนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มี
อัตรากําไรขั้นตนที่สูง เชน สายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนต รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวม 
ซึ่งจะชวยใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทดีขึ้น 

  
คาใชจายในการขายและการบริหาร  และดอกเบี้ยจาย 

คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทประกอบไปดวยคาจางและเงินเดือนของผูบริหารและพนักงาน  คา
ใชจายในการขายและการตลาด และคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service 
Agreement Fee) ในชวงป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 บริษัทจายคาจางและเงินเดือนของผูบริหารและ
พนักงาน และคาใชจายในการขายและการตลาดรวมกันเปนจํานวนเงิน 85.45 ลานบาท 90.21 ลานบาท และ 89.83 
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.53 71.51 และ 66.63 ของคาใชจายในการขายและการบริหารรวมของบริษัท
ในแตละป  และคิดเปนรอยละ 12.01 11.70 และ 9.64 ของรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทในแตละป
ตามลําดับ จะเห็นวาสัดสวนของคาจางและเงินเดือนของผูบริหารและพนักงาน และคาใชจายในการขายและการตลาด
รวมตอรายไดจากการขายและการใหบริการรวมของบริษัทในชวงดังกลาวมีแนวโนมที่ลดลง  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลิตภาพ
ของพนักงานในฝาย และระดับตางๆของบริษัทในการสรางรายไดเพิ่มสูงขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากการที่บุคลากรของ
บริษัทมีประสบการณ และความชํานาญในหนาที่ของตนมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการขายและ
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงเดียวกัน บริษัทไดจายคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการทางเทคนิคและการ
พัฒนาใหกับบริษัทแมเปนเงิน 35.55 ลานบาท 35.79 ลานบาท และ 45.17 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.47 
28.49 และ 33.37 ของคาใชจายในการขายและการบริหารรวมของบริษัทในแตละป ตามลําดับ    ในชวงป 2543/2544  
2544/2545  และ 2545/2546 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินทั้งส้ิน 77 ลานบาท 98 ลานบาท และ 98 ลานบาท   อัตราสวน
กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยูที่รอยละ 10.88 12.69 และ 10.52 ตามลําดับ 

ในสวนของดอกเบี้ยจาย บริษัทมีดอกเบี้ยจายสําหรับชวงป 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 อยูที่ 6    
ลานบาท 5.6 ลานบาท และ 1.87 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.86 0.72 และ 0.20 ของยอดรายไดรวมในแตละ
ปตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีสัญญาเชาทางการเงินที่ลดลง ในชวงเวลาเดียวกัน กําไรกอนหักภาษีเงินไดของบริษัทอยูที่ 
81 ลานบาท 96 ลานบาท และ 106 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรกอนหักภาษีเงินไดรอยละ 11.20 12.34 และ 11.17 ตาม
ลําดับ  
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กําไรสุทธิ 
บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งส้ิน 55 ลานบาท 66 ลานบาท และ 73 ลานบาท ในชวงป 2543/2544 2544/2545 และ 

2545/2546 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 15 ตอป และคิดเปนรอยละ 7.67, 8.54 และ 7.75 ของรายไดรวมในแตละป
ตามลําดับ จะเห็นวาอัตรากําไรสุทธิของรายไดรวมบริษัทคอนขางจะคงที่ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทใน
การสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง และควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 
34.23 2.05 และ 2.26 บาทตอหุนตามลําดับในแตละป  

ในสวนของอัตราผลตอบแทนผูถือหุน บริษัทมีอัตราผลตอบแทนเทากับรอยละ 16.71 17.69 และ 17.30 ในชวงป 
2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546 ตามลําดับ ซึ่งคอนขางจะคงที่ ทั้งนี้เปนเพราะวาบริษัทมีความสามารถในการ
ทํากําไร การบริหารสินทรัพย และการกอภาระหนี้สินที่ไมเปล่ียนแปลงมากนัก หลังจากการปรับปรุงรายการจายเงินปนผล 
19.38 ลานบาท อัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป 2545/2546 จะเพิ่มเปนรอยละ 17.71  
 
 12.2.3 ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย 

ในป 2545/2546 ที่ผานมา สินทรัพยสวนใหญของบริษัทจะเปนสินทรัพยระยะยาว ไดแก ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวม รองลงมาไดแก ลูกหนี้การคา และเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 19 และ 14 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 
641 ลานบาท เทียบกับ 548 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ทั้งนี้สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
สวนใหญเกิดจากการขยายการลงทุนทั้งในสวนของโรงงานแหงที่ 6 และติดตั้งเคร่ืองจักรใหมเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 60 
ลานบาท และการที่เงินสดและเงินฝากธนาคารของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 22 ลานบาท เปนที่นาสังเกตวาทั้งที่รายไดจาก
การขายของบริษัทในป 2545/2546 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2544/2545 ทั้งลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ ของบริษัทกลับ
ลดลง อันเปนผลเนื่องมาจากการที่ทั้งอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา และอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้นซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทในการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มประ
สิทธิภาพในการบริหารสินคาคงเหลือไดดีขึ้น  
 
คุณภาพของสินทรัพย 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท แรนนี่ จํากัด การลงทุนของบริษัทใน
บริษัทดังกลาวไดบันทึกตามราคาทุน ปจจุบันบริษัทถือหุนอยูประมาณรอยละ 83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว  
จากการสอบทานรายการเงินลงทุน พบวาเงินลงทุนดังกลาวใชเพื่อวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อการลงทุนซื้อที่ดินจํานวน 3 
ไร 2 งาน 23 ตารางวา เพื่อเปนที่กอตั้งอาคารสํานักงานของบริษัทดังกลาวเมื่อเดือนมิถุนายน 2531 รายการลงทุนดัง
กลาวไมมีการเคลื่อนไหว และไมมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆทั้งส้ินตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งถึงปจจุบันเนื่องจาก
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บริษัทยอยดังกลาวไมมีการดําเนินธุรกิจใดๆทั้งส้ิน การลงทุนของบริษัทในบริษัทดังกลาวไมมีการดอยคาลงเนื่องจากที่ดิน
ที่บริษัทดังกลาวถืออยูในปจจุบันมีมูลคาประเมินที่สูงกวาราคาทุนมาก  บริษัทดังกลาวเปนบริษัทรางมาตั้งแตป 2543 ผู
สอบบัญชีของบริษัทใหความเห็นวามิไดนํางบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท 
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทดังกลาวไมมีนัยสําคัญตองบการเงินของบริษัท  บริษัทมีแผนที่จะชําระบัญชีและปดบริษัท
ดังกลาวเปนการถาวรตอไป 

 
 (ข) ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น-สุทธิ 

ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น-สุทธิ ของบริษัทลดลงจาก 134 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 เปน 123 ลานบาท 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ยอดลูกหนี้การคาของบริษัทแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ ณ วัน
ที่ 31 มีนาคม 2546 เปนดังนี้ 
 
ตารางที่ 12.5 ยอดลูกหนี้การคาของบริษัทแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ณ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 

                             (พันบาท) 
         ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545          ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 127,270 113,270 
เกินกําหนดชําระ 

- นอยกวา 3 เดือน 
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 
- มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 
                   รวม 

 
  6,088 
       42 
      12 
   848 

134,260 

 
9,331 

- 
170 
585 

123,356 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                              - (539) 
ลูกหนี้การคา- กิจการอื่น-สุทธิ 134,260 122,817 

 
จะเห็นวาบริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 0.54 ลานบาทในป 2545/2546 จากเดิมที่ไมมี

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเลยในป 2544/2545 เนื่องจากบริษัทคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาราย
หนึ่งซึ่งเกินกําหนดชําระมานานกวา 12 เดือนได แมวาบริษัทไดพยายามอยางเต็มที่ที่จะเก็บหนี้จากลูกคารายดังกลาว  
แตคาดวาบริษัทคงไมสามารถที่จะจัดเก็บหนี้รายดังกลาวได บริษัทจึงไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้
รายดังกลาวทั้งจํานวน สําหรับนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท คือ หากมีลูกหนี้การคารายใดรายหนึ่ง
ซึ่งเกินกําหนดชําระมานานกวา 12 เดือน บริษัทจะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้การคาราย
ดังกลาวกอน หากบริษัทพิจารณาเห็นวาโอกาสที่จะเก็บหนี้ไดจากลูกคารายดังกลาวมีต่ํามาก บริษัทจะพิจารณาตั้งคา
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เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาวทั้งจํานวน    โดยรวมบริษัทไมมีปญหาในการจัดเก็บหนี้เนื่องจากลูกคาสวน
ใหญของบริษัทเปน OEM ชั้นนําที่มีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินที่ดี และสามารถชําระหนี้ใหกับบริษัทอยางไมมีปญหา 

 
(ค) สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีสินคาคงเหลือซึ่งมีมูลคาสุทธิทั้งส้ิน 27.86 ลานบาท ซึ่งลดลงจากจากยอด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2545 ซึ่งมีมูลคาสุทธิทั้งส้ิน 29.23 ลานบาท ยอดสินคาคงเหลือของบริษัทจําแนกตามประเภทของสินคา
คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 31 มีนาคม 2545 เปนดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 12.6   ยอดสินคาคงเหลือของบริษัทแยกตามประเภทของสินคาคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2546 
  และ 2545                                                          
(พันบาท) 
         ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545          ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 
สินคาสําเร็จรูป 11,034 10,582 
สินคาระหวางผลิต 7,342 5,813 
วัตถุดิบ 8,722 11,410 
วัตถุดิบระหวางทาง 2,400 1,042 

รวม 29,498 28,847 
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย (264) (992) 
สินคาคงเหลือสุทธิ 29,234 27,855 
 

จะเห็นวาบริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.73 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีสินคาสําเร็จ
รูปที่บริษัทผลิตเพื่อสํารองเกินกวาปริมาณสินคาที่ลูกคาส่ัง นโยบายในการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยของบริษัท คือ บริษัทจะ
ตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยทั้งจํานวนสําหรับสินคาคงเหลือที่ไมมีการเคลื่อนไหวเกินกวา 6 เดือน 

 
 

(ง) สินทรัพยที่ยังไมไดใชงาน 
บริษัทมีสินทรัพยที่ยังไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาทางบัญชีรวมกันทั้งส้ิน 44.44 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 สิน

ทรัพยที่ยังไมไดใชงานดังกลาวประกอบไปดวยที่ดินเปลาซึ่งยังไมไดใชงานที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริษัทซื้อมาเพื่อรองรับ
การขยายกําลังการผลิตของบริษัทในอนาคตซึ่งมีมูลคาทางบัญชีทั้งส้ิน 20.72 ลานบาท และ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณสําหรับโรงงานที่ 6 ซึ่งมีมูลคาทางบัญชีทั้งส้ิน 23.72 ลานบาท โรงงานแหงที่ 6 ไดเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตตน
เดือนเมษายน 2546     
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สภาพคลอง 

ในป 2545/2546 ที่ผานมาบริษัทมีกําไรสุทธิประมาณ 73 ลานบาท บริษัทมีกระแสเงินสดเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงานทั้งส้ิน 141 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 113 ลานบาทในป 2544/2545 ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของ
ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา 

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิทั้งส้ิน 84 ลานบาท  โดยเงินลงทุนสวนใหญจะใชสําหรับ
การสรางอาคารโรงงานที่ 6 และซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณในการผลิตสําหรับโรงงานดังกลาว เงินลงทุนที่เหลือ
ใชสําหรับซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณในการผลิตสําหรับโรงงานอื่นๆ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรม
จัดหาเงินทั้งส้ิน 35 ลานบาท อันเปนผลเนื่องมาจากการลดลงของสัญญาเชาทางการเงินและการจายเงินปนผล  หลังจาก
ปรับปรุงรายการจายเงินปนผลจํานวน 19.38 ลานบาทแลว บริษัทจะมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้ง
ส้ินประมาณ 54 ลานบาท  

หากพิจารณาอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัทมีสภาพคลองโดยรวมอยูในเกณฑดี อันจะเห็น
ไดจากอัตราสวนสภาพคลองที่อยูในระดับที่ดี อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของบริษัทในการจัดเก็บหนี้ และอัตราสวนหมุนเวียนของสินคาคงเหลือก็เพิ่มขึ้นเชนกันซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของบริษัทในการบริหารสินคาคงเหลือไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันระยะเวลาชําระหนี้ของบริษัทก็ลดลงเล็กนอย ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาบริษัทสามารถชําระหนี้ใหกับเจาหนี้การคาไดอยางไมมีปญหา 
 
 12.2.4 แหลงที่มาของเงินทุน 
 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  
 ในชวง 3 ปที่ผานมา อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัทจะอยูระหวาง 0.38- 0.45 เทา ซึ่งนับวา
ต่ําเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่เหมือน หรือใกลเคียงกัน การที่บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุนที่ต่ําเมื่อเทียบกับของคูแขงขันรายอื่นๆประกอบกับฐานะการเงินที่ม่ันคงของบริษัททําใหบริษัทมีความ
เส่ียงทางการเงินต่ํา ซึ่งนับวาเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันประการหนึ่งของบริษัทในอุตสาหกรรมกรรมผลิตชิ้นสวน
พลาสติกที่มีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง  
 
สวนของผูถือหุน 
               ในชวง3 ปที่ผานมา สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปอันเนื่องมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31
มีนาคม 254 ุ6 สวนของผูถือหุนของบริษัทเทากับ 445.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2545 อันเนื่องมาจากมาจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นของบริษัท  

 บริษัทมีการจายเงินปนผลสําหรับป 2543/2544 และ 2544/2545 ทั้งส้ิน 19.38 ลานบาท และ 24.23 ลานบาท 
ตามลําดับ ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนสําหรับป 2546/2547 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2546 ที่ประชุมมีมติให
บริษัทจัดสรรและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2545/2546 รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 19.38 ลานบาท 
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คิดเปนรอยละ 27 ของกําไรสุทธิของบริษัทประจําป 2545/2546  โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 31 กรกฏา
คม 2546  ดังนั้นสวนของผูถือหุนตามงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งไดรับการปรับปรุงโดยการนําเงินปน
ผลดังกลาวมาหักออกจากกําไรสะสมจะลดลงเหลือ 426.46 ลานบาท  

 
หนี้สิน 

บริษัทมีนโยบายที่จะไมกอหนี้สินมากนัก การลงทุนขยายธุรกิจจะมาจากกระแสเงินสดจากภายในของบริษัทเอง
เปนหลัก ที่ผานมาบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาว หรือเบิกเงินเกินบัญชี เปนที่นาสังเกตวานับตั้งแตป  2543 บริษัทมิไดมี
การเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทั้งๆที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีไดในวงเงิน 3 ลานบาทจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย ดังไดกลาวไวขางตน บริษัทมีนโยบายที่จะไมเนนการกอหนี้สินระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายกําลัง
การผลิตและการดําเนินงานของกิจการ หนี้สินระยะยาวของบริษัทที่ผานมาทั้งหมดเปนหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 อยูที่ ประมาณ 5.5 ลานบาท   ลดลงจากยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 ซึ่งอยูที่ประมาณ 
16 ลานบาท  

 ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทจะอยูระหวาง 0.38-0.45 เทา ใน
ชวง 2545/2546 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 195 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 29 จากป 2544/2545 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 15.74 ลานบาทจากยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 อัน
เนื่องมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนประเภทอื่นๆซึ่งมีองค
ประกอบที่สําคัญ คือ เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 48 ลานบาทจากยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545  

   จากการที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทที่ยังต่ําอยู และอัตราสวนความสามารถในการชําระ
ดอกเบี้ยของบริษัทซึ่งอยูที่ 94 เทาสําหรับป 2545/2546 บริษัทจึงไมนามีปญหาในการชําระหนี้ทั้งในระยะสั้นและในระยะ
ยาว 
 
 12.2.5 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 
การที่บริษัทมุงเนนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับช้ินสวนรถยนต และรถจักรยานยนตมากขึ้น 

 
ในชวงระหวางป 2543/2544-2545/2546 รายไดหลักของบริษัทมาจากผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวล เชน 

ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเครื่องรับโทรทัศน ดีวีดี วีดีโอเทป ฯลฯ อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑ
ประเภทดังกลาวมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องของราคา บริษัทพยายามที่จะลดการพึ่งพิง
รายไดจากผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวลโดยไมขยายกําลังการผลิตสําหรับสายผลิตภัณฑนี้แมวาจะมีคําส่ังซื้อจากลูก
คาเขามา โดยบริษัทจะเนนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑพลาสติกประเภทชิ้นสวนรถยนต และรถจักรยานยนตมากขึ้น 
เนื่องจากเห็นวาบริษัทผูผลิตรถยนตยักษใหญของโลกทั้งจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และยุโรปมีแผนที่จะ
ขยายกําลังการผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตภายในประเทศไทย เพื่อขายในประเทศไทยเอง และเพื่อสงออก 
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สําหรับกลุมเปาหมายของบริษัท คือ บริษัทผูผลิตรถยนต และรถจักรยานยนตจากประเทศญี่ปุนซึ่งมีนโยบายที่จะ
ขยายกําลังการผลิตในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความตองการใชรถยนต และรถจักรยานยนตที่มากขึ้นจากทั้งตลาดภาย
ในประเทศ และกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยุโรป และ ออสเตรเลีย นโยบายของบริษัทที่มุงเนนการผลิตสิน
คาที่มีคุณภาพสูง โดยมีการควบคุมตนทุนการผลิตอยูตลอดเวลา ประกอบกับการที่บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผู
ผลิตเหลานั้นมาอยางยาวนาน จะทําใหผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนตของบริษัทไดรับการตอน
รับจากกลุมเปาหมายเปนอยางดี หากบริษัทยังคงปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนในการผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ของสินคาอยางตอเนื่อง และมีการใชแผนการตลาดเชิงรุกที่มากขึ้น ความตองการผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับรถยนตและ
รถจักรยานยนตของบริษัทก็ยอมเพิ่มมากขึ้น อันจะสงผลใหยอดขายและกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นดวยในอนาคต 
 
การขยายการลงทุนเขาไปในประเทศจีน 
 

บริษัทและบริษัทแมไดรวมลงทุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดซึ่งเปนธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้น
สวนพลาสติกในประเทศจีน เนื่องจากการลงทุนดังกลาวจะเปนการขยายธุรกิจไปยังตลาดประเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่มีศักย
ภาพการเติบโตทางธุรกิจและกอใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี เนื่องจากตลาดเครื่องใชไฟฟา ยานยนต เครื่องใช
อิเล็กทรอนิกส  และเครื่องใชสํานักงานของประเทศจีนเปนตลาดใหญและยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูง ทําให
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาวจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูงเชน
กัน นอกจากนี้ บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดจะเปนฐานการผลิตที่มีตนทุนแรงงานที่ต่ําในการผลิตและสง
ออกสินคาที่เนนการแขงขันทางดานราคาไปยังตลาดตางประเทศไดเปนอยางดี ทั้งบริษัทและบริษัทแมจะรวมใหการ
สนับสนุนทางธุรกิจในดานตางๆอันไดแก ความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการผลิต การตลาด การจัดการ และการฝก
อบรมพนักงานแกบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด  

ดวยศักยภาพการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกในประเทศจีน การบริหารงานโดยทีมผูบริหาร
มืออาชีพที่มีประสบการณในธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกมาอยางยาวนาน และการใหความชวยเหลือและสนับสนุนทาง
ดานธุรกิจและเทคนิคในการผลิตจากทั้งบริษัทและบริษัทแม บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดนาจะประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมาย และกอใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีใหกับทั้งบริษัทและบริษัทแม 
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