
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 44

12.!ฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
12.1   งบการเงิน

(1)! รายงานการสอบบัญชี
• ! รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป 2543 ถึง ป 2544 ซึง่ตรวจสอบโดย นายวิริยะ
อนุจาร ีผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3222  จากสํ านักงานสอบบัญชี ซี. แอคเคานแทนท ได
ใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรและไดทํ าขึ้นตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

• ! รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินป 2545 ซึ่งตรวจสอบ โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3277  จากบรษิทั เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํ ากัด
ไดใหความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลัก
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ยกเวนผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนตองบกํ าไรขาดทุน สํ าหรับส้ิน
ป ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 จากการที่ผูสอบบัญชีไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคง
เหลือตนงวด เนื่องจากยังมิไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในขณะนั้น

• ! รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนของป  2546
ซ่ึงสอบทาน โดยนายสมชาย คุรุจิตโกศล    ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 3277 จากบริษัท
เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวสิเซส จํ ากัด  ไดใหความเห็นวา ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา งบ
การเงนิดงักลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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(2)! ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท                         (หนวย : ลานบาท)
งบตรวจสอบ จัดทํ าขึ้นเพื่อ

เปรียบเทียบ
งบการเงิน
ตรวจสอบ

งบการเงิน งบสอบทาน
รายการ

2543 2544 2544(1) 2545(2) 2545(3) 2546(6 เดือน)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
ลูกหน้ี
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยอ่ืน
สินทรัพยรวม

6.73
30.23

202.50
0.74
0.49

38.58
1.02

280.29

3.06
69.81

236.89
1.35
0.82

36.89
1.26

350.08

3.06
68.10

236.89
-

3.43
36.89
1.71

350.08

3.60
76.48
161.63

-
2.42
161.45

2.32
407.90

3.60
76.48
161.63

-
2.42
161.45

2.32
407.90

4.08
96.43
185.36

-
3.20
198.39

3.95
491.41

เจาหน้ีการคา
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
หน้ีสินหมุนเวียนรวม
เงนิกูยืมกรรมการ
หน้ีสินระยะยาว
หน้ีสินรวม

      35.06
1.55

36.61
35.33
53.50
125.44

      48.45
2.33

50.78
46.59
56.18
153.55

          39.53
11.25
50.78
46.59
56.18
153.55

          29.89
33.94
63.83

-
0.48

64.31

      29.89
33.94
63.83

-
0.48

64.31

             80.66
38.82
119.48

-
0.44
119.92

ทุนจดทะเบียน
ทุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว
สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรพัย
ก ําไร(ขาดทุน)สะสม
สวนของผูถือหุน

300.00
292.86

0.00
(138.00)
154.86

300.00
300.00

0.00
(103.47)
196.53

300.00
300.00

0.00
(103.47)
196.53

300.00
300.00

79.72
(36.14)
343.58

300.00
300.00

79.72
(36.14)
343.58

300.00
300.00

76.21
(4.73)

371.48
รายไดจากการขาย
รายไดจากการรับจางคัดแยกทรานซิสเตอร
รายไดจากการใหเชาคลังสินคา
รายไดอื่น
รายไดรวม
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัย
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
ดอกเบี้ยจาย
ก ําไรสุทธิ

138.31
-

10.25
2.01
150.57
159.12
17.21

-
-

2.55
(28.31)

237.01
-

7.91
4.79

249.71
193.24
19.24

-
-

2.69
34.54

231.23
-

7.91
4.79

243.93
184.01

22.69
-
-

2.69
34.54

376.31
-

7.91
2.14

386.36
284.19

22.69
10.51
3.57
0.00

61.06

331.50
5.45
7.91
2.14

347.00
240.13

22.54
10.51
3.57
0.00

65.91

168.28
(0.07)

3.94
1.43
173.58
119.92
13.18

-
-

0.08
27.90

หมายเหตุ    (1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซ่ึงจัดทํ าโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไดมีการจัด
ประเภทบัญชีของป 2544ใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ของป 2545

 (2)    ตามงบการเงนิปรับปรุงลาสุด เนื่องจากในป 2545 มีการคิดคาเสื่อมสูงเกินไป
 (3)    ใชในการแสดงเปรียบเทียบเทานั้น เน่ืองจากในงบการเงินป 2545 มีการคิดคาเสื่อมราคาสูงเกินไป จึงทํ างบเสมือน  กรณีที่มีการ

ปรบั   การคิดคาเสื่อมราคาใหม และไดทํ าการปรับปรุงการรับรูรายไดจากการรับจางคัดแยกทรานซิสเตอร โดยการรับรูเฉพาะใน
สวนของคาบริการในการคัดแยกที่บริษัทคิด ทํ าใหรายไดรวมจะนอยกวาในงบตรวจสอบของป 2545
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(3)! ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดของบริษัท                (หนวย : ลานบาท)
จัดทํ าขึ้นเพื่อ
เปรียบเทียบ

งบตรวจสอบ งบสอบทาน
รายการ

2544(1) 2545 2546(6 เดือน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดํ าเนินงาน
ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรบักระทบก ําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรบั(จาย)

-! หน้ีสูญ
-! ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัย

          -    ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
          -    สิทธิการเชาคลังตัดจาย
          -   ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจายไมขอคืน
         -  คาเส่ือมราคา
          -   ขาดทุน(ก ําไร)จากการขายสินทรัพย
          -   ขาดทุนจากการตัดจํ าหนายสินทรพัย
          -   ขาดทุน(ก ําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดจริง
ก ําไร(ขาดทุน)จากการดํ าเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวยีน
(เพิม่ขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ-สุทธิ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ
เพิม่ขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีอ่ืน
เพิม่ขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
เงนิสดสุทธิท่ีไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดํ าเนินงาน

3.06
68.10

236.89
-

3.43
36.89
1.71

350.08
1.55

36.61
35.33
53.50
12.70

243.93
184.01

22.69
11.25

50.78
46.59

61.06

0.21
10.51
3.57
0.52
0.51

21.47
(0.00)

0.11
0.28

98.23
(119.58)

57.20
0.43

44.88
16.01

-
6.69
103.00

27.90

-
-
-

0.17
-

6.17
-
-

(0.12)
34.12

(19.97)
(16.40)
(0.78)
43.58
(3.28)

8.29
(0.12)
46.59

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงนิสดจายจากการซื้อสินทรัพยถาวร
(เพิม่ขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ
เงนิสดสุทธิท่ีไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

             39.53
11.25
50.78
46.59

0.00
(56.17)
(0.19)

(56.36)

             -
(43.11)
(1.80)

(44.91)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงินกูยืมกรรมการ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน
เงนิสดสุทธิท่ีไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

300.00
300.00

0.00
(103.47)

(46.59)
0.48

(46.11)

-
(0.05)
(0.05)

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและเงนิฝากธนาคาร
เงนิสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด
เงนิสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินงวด

231.23
12.70

243.93
184.01

0.00
0.53
3.06
3.56

0.01
0.48
3.56
4.08

หมายเหตุ    (1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซ่ึงจัดทํ าโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไดมีการจัด
ประเภทบัญชีของป 2544ใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ของป 2545
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(4) อัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการด ําเนินงานของบริษัท
งบตรวจสอบ จัดทํ าขึ้นเพื่อ

เปรียบเทียบ
งบตรวจ
สอบ

งบการเงิน งบสอบ
ทาน

อัตราสวน
2543 2544 2544(1) 2545(2) 2545(3) 2546

(6 เดือน)
อัตราสวนแสดงสภาพคลอง(Liquidity Ratio)
   อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
   อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา)
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)
   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
   ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
   อัตราสวนหมนุเวยีนเจาหน้ี (เทา)
   ระยะเวลาชํ าระหน้ี (วัน)
   Cash Cycle (วัน)

6.57
1.04
N.A.
4.95

73
1.62
223

6.28
57

239

6.14
1.48
N.A.
4.74

76
1.77
203

4.63
78

201

6.13
1.47
N.A.
4.70

77
1.69
213

4.93
73

217

3.82
1.25
1.80
5.21

69
3.48
103

8.19
44
129

3.82
1.25
1.80
5.21

69
3.48
103

6.95
52
131

2.42
0.87
0.5

3.92
92

5.81
62

4.37
82.38

72
อัตราสวนความสามารถในการหากํ าไร(Profitability Ratio)
   อัตรากํ าไรขั้นตน (%)
   อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงาน (%)
   อัตราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร (%)
   อัตรากํ าไรสุทธิ (%)
   อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

-7.11
-18.70

-18.80
-17.18

21.10
13.24

13.83
19.66

23.05
13.56

14.16
19.66

26.03
16.46
157.49
15.80
22.61

27.56
19.75
157.49
18.99
24.40

28.74
20.87
112.27
16.08
15.45

อัตราสวนประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย (%)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร (%)
   อัตราการหมนุของสินทรพัย (เทา)

-10.14
-33.38

0.13

2.74
31.47
0.20

10.96
125.89

0.19

16.11
83.22
0.25

17.39
88.11
0.25

12.29
37.88
0.69

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
   อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
   อตัราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา)
   อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (เทา)
   อตัราการจายเงินปนผล (%)

0.81
-14.91

N.A.
0.00

0.78
9.12
N.A.
0.00

0.78
9.12
N.A.
0.00

0.19
720,435
1.00
0.00

0.19
720,435
1.00
0.00

0.32
725
1.05
0.00

หมายเหตุ    (1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซ่ึงจัดทํ าโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไดมีการจัด
ประเภทบัญชีของป 2544ใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ของป 2545

(2)! ตามงบการเงินปรับปรุงลาสุด ณ 30 มิถุนายน 2546
(3)! อัตราสวนทางการเงินท่ีทํ าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่การทํ างบก ําไรขาดทุนในป 2545 ไดทํ าการปรับคาเส่ือมของสินคาคงเหลือ

ในป 2545 และทํ าการปรับการรับรูรายไดจากการรับจางคัดแยกทรานซิสเตอร
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12.2! ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
ภาพรวมผลการด ําเนินงานท่ีผานมา
ในชวงท่ีผานมาอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก มีการขยายตัวมาโดยตลอด ตามการ

ขยายตวัของเศรษฐกจิโลก และจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของสินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลย ี จากการคาด
การณถงึแนวโนมการขยายตัวดังกลาว ทํ าใหผูประกอบการตางเรงขยายก ําลังการผลิตตลอดจนการขยายการ
ลงทุน แตอยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในป 2544 ไดเกิดการชะลอตัว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ทีไ่ดรบัผลกระทบจากการกอวินาศกรรมกอการรายในเดือนกันยายน ทํ าใหอุปสงคในสินคา
อิเล็กทรอนิกสท่ัวโลกลดลง และสงผลตอกระทบตอภาวะการผลิตและการสงออกของอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสโดยรวม สํ าหรับประเทศไทยเอง ก็ไดรับผลกระทบดังกลาวเชนกันจึงท ําใหยอดการสงออกของอุต
สาหกรรมชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสลดลง หลังจากนั้นในป 2545 ภาวะเศรษฐกิจของโลกเริ่มฟนตัว ทํ าใหอุตสาห
กรรมชิน้สวนอเิล็กทรอนิกสเริ่มมีการขยายตัว และยอดการสงออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
สํ าหรับแนวโนมในป 2546 น้ัน มีการคาดการณวาแนวโนมของอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2545
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ทํ าใหปริมาณความตองการในสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น

สํ าหรับผลการดํ าเนินงานท่ีผานมาของบริษทัน้ัน บริษัทมีผลการด ําเนินงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตลอด แมวาในอดีตบริษัทจะมีผลขาดทุนจากการดํ าเนินงาน อันเปนผลมาจากการท่ีระบบการผลิตของบริษทั
ยงัไมคงท่ีนักทํ าใหประสิทธิภาพในการผลิตมีปญหา ประกอบกับ การเจาะตลาดลูกคาในระดับบนทํ าไดยาก จํ า
เปนตองใชเวลาในการสรางความไววางใจเปนเวลานาน เนื่องจากลูกคาเหลานั้นยังไมไววางใจในคุณภาพสินคา
ของบริษทั ดงัน้ันปริมาณการสั่งซื้อจะไมสูงมาก สงผลทํ าใหตนทุนคงท่ีในการผลิตของบริษทัสูง จากเหตุผลขาง
ตน ทํ าใหผลประกอบการในอดีตของบริษัทประสบผลขาดทุน เนื่องจากตนทุนในการผลิตที่สูงเกินไป แตในภาย
หลังจากท่ีสินคาของบริษัทเร่ิมเปนท่ียอมรับในคุณภาพในระดับบนแลว ผลประกอบการของบริษัทก็เริ่มดีขึ้น
รายไดสูงขึน้ และตนทุนในการผลิตก็ลดต่ํ าลง อันเปนผลเนื่องจากการขยายก ําลังการผลิตอยางตอเนื่อง เพ่ือรอง
รบัภาวะการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของโลก การปรับเปล่ียนนโยบายการผลิตใหมีการ
ผลิตไดโอดท่ีมคีวามหลากหลายมากขึ้น เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดครอบคลุมมากขึ้น ตลอด
จนการขยายการลงทุนในสวนของการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อวัตถุประสงคในการขยายฐานลูก
คา นอกจากนี้การไดรับมาตรฐาน ISO ในป 2540-2543 ยังมีสวนชวยใหผลิตภัณฑของบริษัทไดรับความไววาง
ใจจากลูกคามากขึน้ในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ ดวยปจจัยและนโยบายการดํ าเนินงานดังกลาว จึงมีสวน
ชวยในการผลักดนัใหผลการดํ าเนินงานของบริษัทดีขึ้น แมวาภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลกในป 2544 จะ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสก็ตาม แตผลการด ําเนินงานของบริษัทในป 2544
กลับเพ่ิมขึน้เปน 231.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นกวารอยละ 67 จากปกอนหนา อันเปนผลมาจากการท่ีสินคาของ
บริษทัเร่ิมท่ีจะไดรับความเชื่อถือจากผูผลิตสินคาตางๆ เพิ่มมากขึ้น และสํ าหรับในป 2545 และ 2546 น้ัน ภาวะ
อตุสาหกรรมของโลกเริ่มมีการฟนตัวและอยูในชวงของวัฏจักรของการเติบโต ซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนการขยาย
ตวัของบริษัท
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การวเิคราะหผลการด ําเนินงานผลการด ําเนินงานที่ผานมา
เน่ืองจากในป 2545 บริษัทไดทํ าการประเมินราคาสินทรัพยของบริษัท ทํ าใหมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย

เพ่ิมขึน้ ดงัน้ัน ทางผูสอบบัญชีจึงไดทํ าการค ํานวณคาเส่ือมราคาสินทรัพย และตนทุนในการผลิตสินคาใหม ทํ า
ใหคาเส่ือมราคา และตนทุนขายเพิ่มมากขึ้น สงผลทํ าใหกํ าไรสุทธิของบริษัทในป 2545 ลดตํ่ าลง ภายหลังผูสอบ
บัญชไีดทํ าการคดิค ํานวณคาเส่ือมราคาสินทรัพยใหม พบวา ไดทํ าการคิดคาเส่ือมราคาสูงเกินไป จึงไดทํ าการ
ปรับปรุงงบในไตรมาส 2 ของป 2546 ในบัญชีงบดุล นอกจากนี้ในสวนของรายไดจากการคัดแยกทรานซิสเตอร
เพือ่ใหการวเิคราะหรายไดมีความชัดเจน และถูกตองมากขึ้น จึงไดทํ าการปรับรายไดจากการคัดแยก
ทรานซสิเตอร โดยการรับรูเฉพาะในสวนตางของราคาขายกับตนทุนเทานั้น ดังนั้นรายไดที่น ําไปใชในการ
วเิคราะหจะไมตรงกับในงบตรวจสอบ

ดงัน้ันความชดัเจนในการพิจารณา และวิเคราะหผลการด ําเนินงานในป 2545 และ 2546 ทางบริษัทจึงได
จดัทํ างบเสมอืนท่ีไดมีการปรับปรุงรายการดังกลาวขางตนในป  2545 และ 2546 ซึ่งภายหลังการปรับปรุงจะได
ผลการวเิคราะหการด ําเนินงานของบริษัทเปนดังนี้

การวิเคราะหรายได
1.! รายไดจากการขายของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป 2543, 2544, 2545

และ  6เดอืนแรกของป 2546  โดยมีมูลคาเทากับ 138.31, 231.23, 331.50 และ 168.28 ลานบาท ตามลํ าดับ
หรือคดิเปนอัตราการเติบโตของรายไดเทากับ รอยละ 81.18, 67.18, 43.36 และ 19.65  ตามลํ าดับ เมื่อเทียบ
กบัชวงเดยีวกนัของปกอน  โดยปจจัยที่ท ําใหบริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นตลอด คือ

• ! การนํ าระบบควบคุมคุณภาพมาใชในการบริหารงาน ดวยนโยบายการผลิตที่เนนในเรื่องของ
คณุภาพ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO สํ าหรับทุกผลิตภัณฑ ทํ าใหลูกคาของบริษัทซึ่งเปน
ฐานลูกคาระดบับนเพ่ิมปริมาณการส่ังซ้ือ เนื่องจากเริ่มเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑของ
บริษทั สงผลใหในชวงที่ผานมา บริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไปสูผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ าของโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของ ผูผลิตจากประเทศญ่ีปุน

• ! การปรับเปล่ียนลักษณะของผลิตภัณฑ โดยเนนในเร่ืองความหลากหลายของผลิตภัณฑ เพื่อ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากขึ้น และชวยอ ํานวยความสะดวกใหกับลูก
คาโดยไมตองแยกการส่ังซื้อไปในหลายๆ บริษัท

• ! การขยายก ําลังการผลิตและการขยายเนื้อที่โรงงาน โดยในป 2545 บริษัทมีการขยายพื้นที่
จํ านวน 4,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับการผลิต Glass Diodes และ SMD รูปแบบใหมๆ

จากนโยบายการด ําเนินการดังกลาว ทํ าใหบริษัทนอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวไดแลว
ยงัมสีวนชวยอํ านวยความสะดวกในการขยายฐานลูกคาใหกับบริษทัไดอีกทางหน่ึง

จากขอมลูขางตน จะเห็นไดวา รายไดจากการขายของบริษัทในป 2545 มีมูลคาสูงขึ้นจากปกอน
หนาคอนขางมาก เน่ืองจากในป 2545 บริษัทมีรายไดจากการขายสินคามาตรฐานทั่วไปของบริษัทใหกับลูกคา
รายหนึ่ง คือ บริษัท Sun Light Electronic (HK) เปนจ ํานวน 55.72 ลานบาท โดยขายที่ราคาสูงกวาตนทุน
สาเหตท่ีุรายไดจากการจ ําหนายสินคามาตรฐานทั่วไปมีมูลคาที่สูง ก็เนื่องจากสินคาดังกลาวเปนปริมาณที่สะสม
มาตัง้แตป 2542 และยังมีรายไดคาบริการในการรับจางคัดแยกทรานซิสเตอร เปนจ ํานวน 5.45 ลานบาท ในป
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2545 และ (0.07) ลานบาทในป 2546 สาเหตุท่ีบริษัทมีผลขาดทุนจากการใหบริการคัดแยกทรานซิสเตอรในป
2546 เน่ืองจากในป 2546 บริษัทมีธุรกรรมในการคัดแยกทรานซิสเตอรนอย ในขณะท่ีบริษัทมีรายจายตนทุนคา
แรงงานพนักงานท่ีทํ างานในสวนนี้สูงกวา ทํ าใหบริษทัประสบผลขาดทุนในธุรกิจใหบริการคัดแยกทรานซิสเตอร

2.! รายไดคารับฝากสินคาของบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในแตละป โดยบริษัทมีรายไดใน
สวนน้ีเทากบั 10.25, 7.91 และ 7.91 ลานบาท ในป 2543, 2544 และ 2545 ตามลํ าดับ ในขณะที ่ชวง 6 เดือน
แรกของป  2546 บริษัทมีรายไดในสวนนี้เทากับ 3.94 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันของป 2545 ซึ่ง
สาเหตทุีเ่ปนเชนน้ีกเ็น่ืองจากบริษัทไมไดมีการกอสรางคลังเก็บสินคาเพื่อใหเชาเพิ่มเติม เนื่องจากไมใชธุรกิจ
หลักและไมไดมีความเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทมากนัก

ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขายของบริษทัมีการเพิ่มขึ้นทุกปตามการขยายตัวของรายไดจากการขาย โดยมีจ ํานวนเทากับ

159.12, 184.01, 240.13 และ 119.92 ลานบาท ในป 2543, 2544, 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ
ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของตนทุนขายในชวงท่ีผานมาของบริษทัน้ัน มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่นอยกวาการขยายตัวของรายไดจาก
การขายและบริการ  โดยเมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนรอยละของตนทุนขายตอรายไดจากการขายแลว จะพบวามีแนว
โนมลดลงทุกปอยางตอเนื่อง ดวยอัตราสวนรอยละ 107.11, 76.95, 72.44 และ 71.26 ของรายไดจากการขาย ในป
2543, 2544, 2545 และ 6 เดอืนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ ซึ่งสาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวลดลง เกิดจากการน ํา
ระบบควบคุมคุณภาพ (The Quality Management System Plan) มาใชในการด ําเนินงาน ทํ าใหบริษทัสามารถลด
อตัราสวนของเสียในการผลิตได ทั้งในสวนของงานระหวางทํ าและสินคาสํ าเร็จรูป นอกจากนี้การพัฒนาระบบฐานขอ
มลูในการจดัซือ้วตัถดุบิของบริษัท ทํ าใหบริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกลง แสดงใหเห็นวา
บริษทัมกีารด ําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถที่จะควบคุมตนทุนการผลิตไดดีขึ้น

คาใชจายในการด ําเนินงานของบริษัทตั้งแตป 2543 ถึงป 2545 และ ชวง 6 เดือนแรกของ ป 2546 มีมูลคา
เทากับ 17.22, 22.69, 36.62 และ 13.18 ลานบาท ตามลํ าดับ ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น
โดยเปนการเพ่ิมในสวนของ เงินเดือนคาจางแรงงานและคาสงเสริมการขาย นอกจากนี้ตั้งแตป 2545 เปนตนมา
บริษทัไดมกีารตัง้สํ ารองสินคาเสื่อมสภาพ และขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง
อตัราสวนรอยละตอยอดขายแลวจะพบวา มีการลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 11.59 ในป 2543 เปน รอยละ 9.49,
10.62 และ 7.60 ในป 2544, 2545 และ 6 เดือนแรกของ ป  2546 ตามลํ าดับ ซึ่งการลดลงของอัตราสวนดังกลาว เกิด
จากรายไดของบริษัทในชวงเวลาดังกลาวเพิ่มขึ้นมาก

อัตรากํ าไรข้ันตน, อัตรากํ าไรจากการด ําเนินงาน และกํ าไรสุทธิ
จากการนํ าระบบควบคุมคุณภาพมาใชในการบริหารงาน ทํ าใหอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขาย

ของบรษิทัในชวงที่ผานมาลดลงตลอด สงผลใหอัตราสวนกํ าไรขั้นตนของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยระหวางป 2543 ถึง 6
เดอืนแรกของป 2546 บริษัทมีอัตราสวนก ําไรข้ันตนรอยละ (7.11), 23.05, 27.56 และ 28.74 ตอรายไดจากการขาย
ในป 2543, 2544, 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ

บริษทัมกี ําไรจากการด ําเนินงานเทากับ (38.03), 32.44, 68.10 และ 35.11 ลานบาท ในชวงป 2543,
2544, 2545 และ 6 เดอืนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ หรือคิดเปนอัตราสวนกํ าไรจากการด ําเนินงานตอรายไดรวมเทา
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กบัรอยละ (18.70), 13.56, 19.75 และ 20.87 ตามลํ าดับ และบริษัทมีกํ าไรสุทธิเทากับ (28.31), 34.54, 65.90 และ
27.90 ลานบาท ในชวงป 2543, 2544, 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ หรือคิดเปนอัตราสวนกํ าไรสุทธิ
ตอรายไดรวมเทากับรอยละ (18.80), 14.16, 18.99 และ 16.08ตามลํ าดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท ําใหบริษทัมีกํ าไรจากการ
ด ําเนินงาน และก ําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก รายไดของบริษัทเพิ่มขึ้นมากในแตละป ประกอบกับบริษัทมีการควบคุม
ตนทุนท่ีด ีไมวาจะเปนตนทุนขาย, คาใชจายในการขาย และดอกเบี้ยจาย

ฐานะทางการเงินของบริษัท
1.! สวนประกอบของสินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2543 ถึงป 2545 มีการเพิ่มขึ้นตลอด สํ าหรับป 2545 และ 2546 มีสัด

สวนตามตารางขางลาง โดยมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ 280.29,  350.08 และ 407.90 ตามลํ าดับ โดยสินทรัพยรวม
ท่ีเพ่ิมขึน้ในแตละปน้ัน เปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหลักที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงาน ซึ่งไดแก ลูกหน้ีการคาและสินทรัพย
ถาวร โดยเฉพาะในป 2545 บริษัทไดมีการลงทุนในเครื่องจักรตางๆ เพ่ือรองรับการผลิต Glass Diodes ซ่ึงเปนสินคา
ใหมของบริษทั และบริษัทยังไดทํ าการประเมินราคาสินทรัพยใหม ทํ าใหมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยถาวรของบริษัท
สงูขึ้นดวย

สํ าหรับ สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีมูลคาประมาณ 491.41 ลานบาท โดยการ
เพ่ิมขึน้ของสินทรัพย มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และสินทรัพยถาวรจากการลงทุนในเครื่อง
จกัรและอุปกรณเพื่อใชในการผลิต Glass Diodes ซึง่เปนผลิตภัณฑใหมของบริษัท

รายการสินทรัพย จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2545

สัดสวนตอสิน
ทรัพยรวม (%)

จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ณ 30 มิถุนายน 2546

สัดสวนตอสิน
ทรัพยรวม (%)

เงินสด 3.60 0.88 4.08 83.83
ลูกหนี้การคา 76.48 18.75 96.43 12.93
สนิคาคงเหลือ 161.63 39.62 185.36 1.20
ลูกหนี้อื่น - 0.00 - 2.04
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.42 0.59 3.20 -
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 244.13 59.85 289.07 100.00
สินทรัพยถาวร 161.45 39.58 198.39
สินทรัพยอ่ืน 2.32 0.57 3.95
รวมสินทรัพย 407.90 100.00 491.41 100.00

ลูกหนี้การคา
ลูกหน้ีการคาของบริษัท ณ ส้ินป 2543 ถึงป 2545 มีมูลคาเพิ่มขึ้นตลอด ตามการขยายตัวของรายไดจาก

การขาย โดยในชวงที่ผานมาบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 70 วัน  ซึง่โดยทั่วไปบริษัทมีการใหสิน
เชือ่ทางการคาแกลูกคาของบริษัทจะข้ึนกับประเภทของลูกคาและผลิตภัณฑท่ีจํ าหนาย  และจากการพิจารณาตาราง
แสดงลูกคาของบริษัทจะพบวา ใน ณ 30 มิถุนายน 2546 น้ัน รอยละ 83.83 ของลูกหนี้การคา คือหนี้ที่ยังไมถึง
ก ําหนดช ําระ สวนท่ีเหลือเปนหน้ีท่ีเกินกํ าหนดช ําระไมเกิน 1 เดือน

นอกจากนี้ในการท ําธรุกรรมทางการคาปกติของบริษัทในอดีตที่ผานมา บริษัทไดมีการหักกลบลูกหนี้การคา
และเจาหน้ีการคาของบริษัทในตางประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือลดภาระคาใชจายในเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตาง
ประเทศ โดยในป 2545 บริษัทไดทํ าการหักกลบยอดลูกหน้ีท่ีเปนตัวแทนจํ าหนายของบริษัท กับยอดเจาหนี้การคา 
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และเงินกูยืมระยะยาวซึ่งเกิดกับบริษัทท่ีเปนตัวแทนจํ าหนาย และบริษัทท่ีเปนผูจํ าหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท เปน
จ ํานวน 110.72 ลานบาท แตอยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะลดการทํ าธุรกรรมในลักษณะน้ีใหนอยลง และคาดวา
จะไมมีเกิดขึ้นอนาคต

สํ าหรับในป 2546 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน น้ัน บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 92 วัน โดยลูกหนี้
การคากวารอยละ 80 เปนหนี้ที่ยังไมถึงก ําหนดช ําระ และรอยละ 13 เปนหนี้ที่เกินก ําหนดช ําระประมาณ 1 เดือน  สวน
ท่ีเหลือประมาณรอยละ 3 เปนหนี้ที่เกินก ําหนดช ําระระหวาง 2-3 เดือน แมวาบริษัทจะมีนโยบายที่จะตั้งสํ ารองคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับหน้ีท่ีเกินกํ าหนดช ําระ 120 วันก็ตาม แตท่ีผานมาบริษัทไมประสบปญหาในการเรียกเก็บหน้ีแต
อยางใด เน่ืองจากกลุมลูกคาของบริษัทเปนบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการช ําระเงินที่แนนอน

          ตารางแสดงลูกหนี้การคาของบริษัท

สภาพบัญชีลูกหน้ี จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ณ 31 ธันวาคม 2545

สัดสวน (%) จํ านวนเงิน (ลานบาท)
ณ 30 มิถุนายน 2546

สัดสวน (%)

ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระ 70.24 91.84 80.84 83.83
เกินกํ าหนดชํ าระ 1 –30 วัน 6.21 8.12 12.47 12.93
เกินกํ าหนดชํ าระ 31 –60 วัน 0.02 0.03 1.16 1.20
เกินกํ าหนดชํ าระ 61 –90 วัน - - 1.96 2.04
เกินกํ าหนดชํ าระ 90 วันขึ้นไป 0.009 0.01 - -
รวม 76.48 100.00 96.43 100.00

          หมายเหตุ * แสดงดวยยอดลูกหน้ีการคาท่ีคางชํ าระเกินกวา 90 วันเทาน้ัน

ท้ังน้ีในป 2545 บริษัทมีการตัดหนี้สูญลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งไมไดเปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งเชาพื้นที่คลังสินคาของ
บริษทั เปนจ ํานวนเงนิประมาณ 0.265 ลานบาท ซึ่งเปนเงินคาภาษีมูลคาเพิ่มยอนหลัง ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังจาก
ท่ีกรมสรรพภากรไดมีการกํ าหนดใหตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มและบริษัทไดมีการชํ าระภาษีดังกลาวเปนการลวงหนา แต
ไมสามารถเรียกเก็บจากลูกคาได จึงไดทํ าการตัดจ ําหนายรายการดังกลาวออกเปนหนี้สูญ  แตอยางไรก็ตาม ใน
ปจจบัุนทางบรษิทัไดมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากลูกคา ดังนั้นการตัดหนี้สูญประเภทนี้จะไมเกิดขึ้นในอนาคต

สินคาคงเหลือสุทธิ
สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทถือเปนสินทรัพยหลักท่ีมีสัดสวนมากเมื่อเทียบกับสินทรัพยรายการอ่ืนของ

บริษทั ณ 30 มถินุายน 2546 บริษัทมีสินคาคงเหลือ คิดเปนรอยละ 37.72 ของมูลคาสินทรัพยรวม เนื่องมาจาก
นโยบายการจ ําหนายผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย ซึ่งในชวงสิ้นป 2544 และ 2545 มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิมีจ ํานวนเทา
กบั 236.89 และ 161.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.67 และ 39.62 ของมูลคาสินทรัพยรวมในแตละป ตามลํ าดับ
โดยในป 2544 มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวของยอด
ขายและสินคากึง่สํ าเร็จรูปที่อยูระหวางการผลิต  อยางไรก็ตามแมวาบริษัทจะมีมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นแตระยะ
เวลาการหมนุเวยีนสินคาคงเหลือเฉล่ียของบริษัทลดลงเหลือ 213 วัน จาก 223 วัน จากปกอนหนา และมีอัตราการ
หมนุของสินคาคงเหลือเทากับ 1.69 เทา สํ าหรับในป 2545 ภาวะการฟนตัวของภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดสง
ผลใหมกีารเพิม่ปริมาณการสั่งซื้อสินคามากขึ้น ประกอบกับบริษัทไดทํ าการขายสินคามาตรฐานทั่วไปออกไปใหกับ
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บริษทัตวัแทนจ ําหนายของบริษัท ทํ าใหระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาเฉลี่ยของบริษัทอยูที ่ 103 วัน และมีอัตราการ
หมนุของสินคาคงเหลือเทากับ 3.48 เทา
            ในงวด 6 เดอืนแรก ของป 2546  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน มูลคาสินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทเทากับ 185.36
ลานบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของป 2545 ประมาณ 23.74 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต Glass diodes และสินคากึ่งสํ าเร็จรูป โดยมีระยะเวลาการหมุนเวียนสินคาเฉล่ียอยูที ่ 62 วนั และมีอัตราการ
หมนุของสินคาคงเหลือเทากับ 5.81 เทา

นอกจากน้ีในป 2545 บริษัทไดมีการเริ่มนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผ่ือผลขาดทุนสินคาเส่ือมสภาพและลา
สมยั โดยไดด ําเนินการใหมีการต้ังสํ ารองรอยละ 20 ของสินคาคงเหลือที่มีอายุมากกวา 1 ป ซึ่งในป 2545 บริษัทมีการ
ตัง้สํ ารองคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัยในจํ านวน 10.51 ลานบาท และการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจ ํานวน
3.57 ลานบาท สํ าหรับในป 2546 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน มีคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัยเทากับ 10.51 ลานบาท
ท้ังน้ี บริษทัมแีผนที่จะลดปริมาณของสินคาคงเหลือที่ไมเคล่ือนไหวใหนอยลงโดยการจ ําหนายใหกับตัวแทนจํ าหนาย
ของบริษัท คือ บริษัท Sun Light (HK)
        ตารางแสดงรายละเอียดสวนประกอบของสินคาคงเหลือ                                             หนวย: ลานบาท

2544 2545 2546*
สินคาสํ าเร็จรูป 72.51 30.72 25.99
สินคาก่ึงสํ าเร็จรูป** 45.01 59.18 60.96
วตัถุดิบทางตรง 66.55 69.41 75.24
สนิคามาตรฐานทั่วไป 46.99 11.16 15.47
สนิคาระหวางทาง 1.18 - 7.34
อ่ืนๆ 4.65 5.23 10.88
หัก สํ ารองสินคาเสื่อมสภาพ - 14.08 10.51
รวม 236.89 161.63 185.36

          *   ป 2546 เปนมูลคาใน 6 เดือนแรกของป
          ** สินคากึง่สํ าเร็จรูปหมายถึง สินคาท่ียังไมไดผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานบริษัทครบถวนทุกข้ันตอน

สภาพคลอง
            ในป 2545 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานประมาณ 103 ลานบาท ซึ่งเปนกระแสเงินสดที่มาจาก
ก ําไรสุทธจิ ํานวน 61.06 ลานบาท กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนเทากับ 56.36 ลานบาท โดยเปนการลงทุนใน
การซือ้เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่ม เพ่ือรองรับการผลิต Glass Diodes ของบริษัท จํ านวน 56.17 ลานบาท สํ าหรับใน
สวนของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2545 น้ัน ในระหวางปบริษัทไดมีการชํ าระคืนเงินกูยืมจากกรรมการ
จ ํานวน 46.59 ลานบาท เนื่องจากบริษัทด ําเนินนโยบายท่ีจะสํ ารองสินคาใหมีความหลากหลาย จึงจํ าเปนที่จะตองมี
การสํ ารองวตัถดุบิเปนจ ํานวนมาก และตองมีการใชเงินลงทุนในสวนนี้สูง ทํ าใหในบางชวงเวลาอาจเกิดปญหาสภาพ
คลอง บริษทัจงึมกีารกูยืมเงินจากกรรมการบริษัท แตหากพิจารณาจากการดํ าเนินงานของบริษัท จะพบวาโดยรวม
บริษทัไมไดมีปญหาในเร่ืองสภาพคลอง  จากปจจยัดังกลาวขางตน ทํ าให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545  บริษัทมีราย
การเงนิสด และรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 3.60 ลานบาท
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            สํ าหรับงวด 6 เดือนของป 2546 น้ัน บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด ําเนินงานจ ํานวน 45.44 ลานบาท ซึ่งเปน
กระแสเงนิสดจากก ําไรสุทธิจ ํานวน 27.90 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ใน
สวนของกระแสเงินสดจากการลงทุน บริษัทมีการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มในระหวางงวดจํ านวน 43.10 ลานบาท สงผล
ให ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2546 มีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 4.08 ลานบาท
            สํ าหรับอัตราสภาพคลองของบริษัท ซึ่งเกิดจากสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2545
มคีาเทากบั 3.82 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองที่มีอยูมาก และในสวนของอัตราสวนความสามารถในการชํ าระ
ดอกเบ้ียน้ัน บริษทัไมมีปญหาในการจายดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระตองจายดอกเบี้ยอยูนอยมาก
สํ าหรับภาระผูกพันของบริษทัน้ัน ในชวงที่ผานมา บริษัทไดมีการช ําระคืนเงินกูทั้งในสวนของเงินกูยืมระยะสั้นและเงิน
กูระยะยาว สงผลใหบริษัทไมมีภาระหนี้สินอื่นนอกเหนือจากหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมการคาปกต ิ  สํ าหรับอัตราสวน
สภาพคลองในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 น้ัน บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.42 เทา ลดลงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกบั ณ ส้ินป 45 จากการเพิ่มขึ้นของยอดเจาหนี้การคา

แหลงที่มาของเงินทุน
หน้ีสิน

หน้ีสินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2544 มีจ ํานวนเทากับ 153.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 28.11
ลานบาทคดิเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.40 ซึ่งสาเหตุที่ทํ าใหหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นก็เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคา, เจาหนี้อื่น และหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน

 สํ าหรับหน้ีสินรวมของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2545 บริษัทมีหน้ีสินรวมจ ํานวน 64.31 ลานบาท ลดลง
89.24 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 58.12 เมือ่เทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เน่ืองจากบริษัทไดมีการ
ช ําระคนืเงนิกูกรรมการ และเงินกูยืมระยะยาว จํ านวน 46.59 และ 56.18 ลานบาท ตามลํ าดับ ทํ าใหบริษัทไมมีภาระ
หน้ีสินระยะยาว รวมทั้งไมมีภาระในเรื่องของการจายดอกเบี้ย และการช ําระคืนเงินตน สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงลม
ละลาย (Solvency Risk) อยูในระดับที่ตํ่ า

ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2546 บริษัทมีหน้ีสินรวมเปนจ ํานวน 119.92 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 55.61 ลานบาทหรือคิด
เปนรอยละ 86.47 เมือ่เทียบกับหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 เน่ืองจากบริษัทมียอดเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น
50.77 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 29.89 ลานบาท ในป 2545 เปน 80.66 ลานบาท

ในป 2546 บริษทัไดทํ าการเปดวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยในประเทศ 2 แหง เปนจ ํานวน 90 ลานบาท
โดยน ําที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักรเปนสินทรัพยค้ํ าประกัน โดยไมมีเงื่อนไขอยางอื่นเพิ่มเติม เพื่อใชเปนเงินทุนในการ
เสริมสภาพคลองใหกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

สวนของผูถือหุน
ในอดตีท่ีผานมา บริษัทไมมีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี ้แตจะใชเงินทุนจากผูถือหุนเปนหลัก

ทํ าใหอัตราสวนทางการเงินในเร่ืองหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน อยูในระดับที่ตํ่ ามาโดยตลอด แตในอนาคตหากบริษทัมี
การขยายธรุกจิเพ่ิมมากขึ้น อาจจะสงผลใหบริษัทตองมีการกอหนี้เพิ่มบาง ทํ าใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทอาจ
มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดในอนาคต

สวนของผูถอืหุน ณ ส้ินป 2543,2544, 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 มีมูลคาประมาณ 154.86, 196.53,
343.58 และ 371.48 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยในป 2543 และ ป 2544 บริษัทไดมีการเรียกช ําระเงินเพิ่มทุนในจํ านวน
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8.34 ลานบาท และ 7.13 ลานบาท ตามลํ าดับ เพื่อใหทุนช ําระแลวของบริษัทครบ 300 ลานบาท นอกเหนือจากการ
เพ่ิมขึน้ของทุนช ําระแลว ก ําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของรายไดสงผลใหสวนของผูถือหุนบริษัทเพิ่มขึ้นดวย
ประกอบกบั บริษัทไดมีการช ําระคืนเงินกูยืมกรรมการในป 2545 จึงท ําใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของ
บริษทัลดลงอยางตอเน่ือง โดยเริ่มจาก 0.81, 0.78 , 0.19 และ 0.32 เทา ในป 2543,2544, 2545 และ 30 มิถุนายน
2546 ตามลํ าดบั จากอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนท่ีต่ํ าของบริษัท ทํ าใหบริษัทมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะ
สมและมคีวามพรอมในการชํ าระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมในภายภาคหนา

12.3! ปจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
แมวาบริษัทคาดวาภาวะอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสโดยรวมมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยาง

ตอเน่ือง ซึง่อาจสงผลใหรายไดจากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม บริษทัอาจไดรับกระทบ เนื่อง
จากภายหลังการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีแลว จะทํ าใหจํ านวนหุนสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้น ทํ าใหสงผลกระทบตอ อัตราสวน
ก ําไรตอหุน (EPS) และ อัตราสวนก ําไรตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของบริษัทมีคาลดลงประมาณ รอยละ 25
เมือ่เทยีบกบัอัตราสวนเดิมกอนทํ าการเสนอขายหุนใหกับประชาชน ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงจุดนี้ และไดมีการ
วางมาตรการในการปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดยปจจุบันบริษัทไดทํ าการทดลองผลิตสินคาชนิดใหม ไดแก
Glass Diodes ซึง่เปนผลิตภณัฑที่ใชเวลาในการผลิตนอยกวาสินคาเดิมของบริษัทมาก และยังมีคุณสมบัติที่ดี
เพียงพอท่ีจะถกูนํ าไปใชในการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสได ทํ าใหบริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไดเปน
อยางมาก ซึง่รายได และกํ าไรที่เพิ่มขึ้นในสวนนี้จะท ําใหบริษัทสามารถรักษาระดับผลการดํ าเนินงาน และอัตรา
การขยายตัวของบริษัทไวได

ท้ังน้ีแมวาเทคโนโลยีในการผลิตสินคา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว แตบรษิัทก็เชื่อมั่นวาสินคาของบริษัทสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตได
เน่ืองจากในสวนของไดโอด แมวาจะมีการเริ่มผลิตมาเปนเวลานานแลว แตเนื่องจากเปนอุปกรณที่ไมมีความซับ
ซอนมากนัก ทํ าใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไดโอดจะเปนในเรื่องของรูปราง และกรรมวิธีการผลิต ทํ าให
บริษทัเชือ่วา ไมวาเทคโนโลยีการผลิตสินคา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจะมีการเปล่ียนแปลงไปมากเพียงไร ได
โอดกย็งัเปนอุปกรณท่ีจํ าเปนที่จะตองม ีและสามารถใชรวมกับสินคาอิเล็กทรอนิกสเหลานั้นได

13.!ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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