บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 งบการเงิน
12.1.1 ผูสอบบัญชี
ป

ชื่อผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชี
อนุญาตเลขที่
2550
นายณรงค พันตาวงษ
3315
2551
นายณรงค พันตาวงษ
3315
2552
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
4306
2553
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
4306
ไตรมาสที่ 2/2554 นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
4306

บริษัทผูสอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ก) งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยใหความเห็นวางบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ข) งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ในป 2552 บริษัทไดเปลี่ยนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากนายณรงค พันตาวงษ บริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยให
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ส ว นงบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 ของบริ ษั ท ที่ แ สดง
เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 27 มีนาคม 2552
ค) งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัทและบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบ
กําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท โดยใหความเห็นวางบการเงินรวมดังกลาวแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผล
การดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย งบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ง) งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30มิถุนายน 2554
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทยอย และไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ผูสอบบัญชี งบการเงินสําหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ของ API ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศที่รวมอยูในงบการเงินรวมนี้สอบทานโดยผูสอบบัญชี
อื่นซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรายงานการสอบทานจากผูสอบบัญชีอื่นนั้นแลว การแสดงความเห็นของผูสอบ
บัญชีในสวนที่เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมจึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นดังกลาว
ขางตน บริษัทยอยดังกลาวมียอดสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนจํานวนเงินประมาณ 37.02 ลาน
บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 3.38 ของยอดสิ น ทรั พ ย ร วม ขาดทุ น สุ ท ธิ สํ า หรั บ งวดระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่ 22
กุมภาพันธ 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เปนจํานวนเงินประมาณ 2.26 ลานบาท
ผูสอบบัญชีใหความเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาว ไมถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 และ 5 ในระหวางงวดสามเดือน และหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนําเอามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน โดยมาตรฐานการบัญชีไดกําหนดใหกลุมบริษัทรับรูผลประโยชนของ
พนักงานเปนคาใชจายเมื่อกลุมบริษัทไดรับผลประโยชนที่เกิดจากการใหบริการของพนักงาน พรอมทั้ง
รับรูหนี้สินเมื่อพนักงานไดใหบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนของพนักงานที่กลุมบริษัทจะตองจาย
ในอนาคต กลุมบริษัทไดเลือกใชแนวทางการเพิ่มหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานกรณีการ
เกษียณอายุหรือการเลิกจางตามกฎหมายแรงงาน โดยทําการปรับปรุงจํานวนหนี้สินดังกลาวกับกําไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามแนวทางที่กําหนดไวเปนทางเลือกใหถือปฏิบัติในชวงของการ
เปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมลดลง

ผลประโยชนของ
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
6,057,814.00
6,057,814.00

ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
2,935,096.00
2,935,096.00

รวม
8,992,910.00
8,992,910.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมลดลง

ผลประโยชนของ
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
5,908,099.00
5,908,099.00
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ผลประโยชน
ระยะยาวอื่น
2,920,579.00
2,920,579.00

รวม
8,828,678.00
8,828,678.00

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)

ตนทุนขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น
คาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้น
กําไรลดลง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หุน)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชนของ
ผลประโยชน
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
309,020.00
438,230.00
747,250.00
28,530.00
10,848.00
39,378.00
151,054.00
45,830.00
196,884.00
149,092.00
2,056.00
151,148.00
637,696.00
496,964.00
1,134,660.00
0.003
0.002
0.005

(หนวย : บาท)

ตนทุนขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น
คาตอบแทนผูบริหารเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชนของ
ผลประโยชน
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
309,020.00
438,230.00
747,250.00
28,530.00
10,848.00
39,378.00
146,098.00
45,086.00
191,184.00
140,656.00
2,056.00
142,712.00
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กําไรขาดทุนลดลง
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หุน)

624,304.00
0.003
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496,220.00
0.002

1,120,524.00
0.005

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ณ 31 ธ.ค. 51
ลานบาท
%
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหุมนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท
%
ลานบาท
%

ณ 30 มิ.ย. 54
ลานบาท
%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 53
ณ 30 มิ.ย. 54
ลานบาท
%
ลานบาท
%

16.33
114.90
104.36
3.24
7.04

2.23
15.72
14.28
0.44
0.96

17.92
102.65
71.08
4.59

2.43
13.90
9.62
0.62

33.58
131.45
90.91
6.76

3.47
13.57
9.39
0.70

15.87
145.17
120.70
7.65
8.34

1.45
13.29
11.05
0.70
0.76

56.52
131.45
90.91
7.16

5.85
13.61
9.41
0.74

53.10
145.17
120.70
10.05

4.84
13.25
11.01
0.92

245.87

33.63

196.24

26.57

262.70

27.12

297.73

286.04

29.61

329.02

30.02

476.06
7.66
1.49
485.21
731.08

65.12
1.05
0.20
66.37
100.00

533.22
6.48
2.53
542.23
738.47

72.21
0.88
0.34
73.43
100.00

30.00
667.97
5.52
2.29
705.78
968.48

3.10
68.97
0.57
0.24
72.88
100.00

51.18
737.73
4.64
1.41
794.96
1,092.69

27.25
4.68
67.52
0.42
0.13
72.75
100.00

672.24
5.52
2.29
680.05
966.09

69.58
0.57
0.24
70.39
100.00

760.51
4.64
1.85
767.00
1,096.02

69.39
0.42
0.17
69.98
100.00
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้คาสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสมจัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถอื หุนของบริษัท
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ 31 ธ.ค. 51
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
55.50
7.59
0.81
0.11
45.00
4.65
66.90
9.15
63.73
8.63
119.18
12.31
90.00
9.29
35.25
23.85
16.69
198.19
198.19
180.00
40.00
19.00
293.89
532.89
532.89
731.08

4.82
3.26
2.29
27.11
27.11
24.62
5.47
2.60
40.20
72.89
72.89
100.00

60.20
29.53
12.43
166.70
166.70
180.00
40.00
19.00
332.77
571.77
571.77
738.47

8.15
4.00
1.68
22.57
22.57
24.37
5.42
2.57
45.06
77.43
77.43
100.00

65.32
22.28
341.78
135.00
135.00
476.78
225.00
49.00
40.00
177.70
491.70
491.70
968.48
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6.75
2.30
35.29
13.94
13.94
49.23
23.23
5.06
4.13
18.35
50.77
50.77
100.00

ณ 30 มิ.ย. 54
ลานบาท
%
63.15
5.78
118.81
10.87
120.00
10.98
17.00
45.27
15.41
379.64
150.00
9.95
159.95
539.59
225.00
49.00
40.00
239.10
553.10
553.10
1,092.69

1.56
4.14
1.41
34.74
13.73
0.91
14.64
49.38
20.59
4.48
3.66
21.88
50.62
50.62
100.00

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 53
ณ 30มิ.ย. 54
ลานบาท
%
ลานบาท
%
45.00
4.66
75.38
6.88
119.18
12.34
118.81
10.84
90.00
9.32
120.00
10.95
65.32
22.36
341.86
135.00
135.00
476.86
225.00
49.00
40.00
175.23
489.23
489.23
966.09

6.76
2.31
35.30
13.97
13.97
49.36
23.29
5.07
4.14
18.14
50.64
50.64
100.00

45.31
15.93
375.43
150.00
10.13
160.13
535.56
225.00
49.00
40.00
231.57
0.84
546.41
14.05
560.46
1,096.02

4.13
1.45
34.25
13.69
0.92
14.61
48.86
20.53
4.47
3.65
21.13
0.08
49.85
1.28
51.14
100.00

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การแบงปนกําไรสุทธิ
- สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 -2554
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ไตรมาสที่2/2553
ไตรมาสที่ 2/2554
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
723.86
99.88
609.22
99.84
907.67
99.76
434.53
99.77
478.34
99.16
1/
0.90
0.12
1.00
0.16
2.21
0.24
0.98
0.23
4.04
0.84
724.76
100.00
610.23
100.00
909.88
100.00
435.51
100.00
482.39 100.00
1/
72.57
465.46
76.28
666.27
73.23
318.34
73.10
358.60
74.34
525.94
7.78
1.07
6.87
1.13
7.18
0.79
3.06
0.70
3.25
0.67
91.69
12.65
55.71
9.13
77.60
8.53
35.08
8.05
39.21
8.13
1.38
4.96
1.03
12.06
1.98
10.91
1.20
6.02
625.41
86.29
540.11
88.51
761.96
83.74
362.50
83.24
406.02
84.17
16.76
76.37
15.83
99.35
13.71
70.12
11.49
147.92
16.26
73.01
(2.56)
(0.35)
(4.03)
(0.66)
(2.37)
(0.26)
(1.26)
(0.29)
(5.86)
(1.21)
16.47
70.51
14.62
96.79
13.36
66.10
10.83
145.55
16.00
71.75
(0.01)
(0.28)
(0.06)
(0.21)
(0.03)
(0.62)
(0.07)
(0.03)
96.79
13.36
65.89
10.80
144.92
15.93
71.72
16.47
70.23
14.56
71.72
16.47
70.23
14.56
-

-

-

-

-

-

สวนที่ 2 หนา 124

71.72

16.47

70.23

14.56

งบการเงินรวม
ป 2553
ไตรมาสที่2/2554
ลานบาท
%
ลานบาท
%
907.67
99.92
478.34
99.21
0.71
0.08
3.80
0.79
908.38 100.00
482.14 100.00
666.27
73.35
358.60
74.38
7.18
0.79
3.25
0.67
78.60
8.65
42.79
8.88
10.91
1.20
7.43
1.54
762.96
83.99
412.07
85.47
145.42
16.01
70.07
14.53
(2.33)
(0.26)
(5.59)
(1.16)
143.08
15.75
64.48
13.37
(0.62)
(0.07)
(0.28)
(0.06)
142.46
15.68
64.20
13.32
0.84
0.17
0.84
0.17
65.04
13.49
-

-

65.33

13.55

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

-

ป 2551
ลานบาท
%
-

ป 2552
ลานบาท
%
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2553
ลานบาท
%
-

ไตรมาสที่2/2553
ลานบาท
%
-

ไตรมาสที่ 2/2554
ลานบาท
%
-

งบการเงินรวม
ป 2553
ไตรมาสที่2/2554
ลานบาท
%
ลานบาท
%
(1.13)
(0.23)

สวนที่เปนของผูมสี วนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมการแบงปนกําไรสุทธิ
64.20
71.72
16.47
70.23
14.56
การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
- สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
66.17
71.72
16.47
70.23
14.56
- สวนที่เปนของผูมสี วนไดเสียที่ไมมี
(1.13)
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมการแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
65.04
71.72
16.47
70.23
14.56
จํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นงวด (ลานหุน)
1.80
225
2.25
225
1.80
1.80
2.25
มูลคาที่ตราไว (บาท)
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
100.00
1.00
1/ ในป 2552 และ 2553 บริษัทไดจัดประเภทรายไดอื่น โดยนํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวนไปหักออกจากตนทุนขาย ดังนั้น ในป 2551 จึงไดจัดประเภทรายไดอื่นใหเปนฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบ (งบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตในป 2551 แสดงรายไดอื่นเทากับ 22.53 ลานบาท นํารายไดอื่นจากการขายเศษชิ้นสวนจํานวน 21.63 ลานบาท ไปหักออกจากตนทุนขาย ทําให
จํานวนที่แสดงในตารางงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขางตนเทากับ 0.90 ลานบาท)
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13.32
13.72
(0.23)
13.49

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการ
ดําเนินงาน

ป 2552

ป 2553

งบการเงินรวม
ไตรมาสที่
2/2554

ป 2553

ไตรมาสที่
2/2554

96.79

66.10

145.55

70.51

143.08

65.61

หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคา

0.72
(0.04)
64.90

2.87
(0.61)
73.21

2.38
(1.80)
82.40

0.31
0.68
(0.004)
44.29

2.38
(0.30)
82.40

0.31
0.68
(0.004)
44.97

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายแมพิมพ
คาตัดจําหนายแมพิมพ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย
ดอกเบี้ยจาย

0.15
1.07
2.62
(0.28)
-

1.47
0.49
(0.49)
(0.16)
-

1.75
0.54
1.56
(0.13)
-

0.89
0.35
0.06
(0.92)
1.12
(0.09)
-

1.75
0.54
1.56
(0.17)
-

0.89
0.35
0.06
(1.01)
1.13
(0.04)
-

2.565

4.03

2.37

5.86

2.38

5.59

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน

168.48

146.90

234.62

123.06

233.62

117.41

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

(23.32)
(57.32)
(3.23)
(3.20)
(1.30)
(10.46)
3.63
73.28

12.24
30.42
3.23
1.63
0.06
(2.90)
(4.48)
187.10

(28.95)
(22.22)
(1.15)
(1.39)
55.24
9.81
245.96

(14.22)
(30.47)
0.97
0.32
(0.42)
(6.81)
72.43

(28.95)
(22.21)
(1.54)
(1.39)
55.24
9.89
244.66

(14.22)
(30.47)
(0.39)
(0.11)
(0.42)
(6.32)
65.48

เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจายดอกเบีย้

0.28
(2.24)

0.16
(4.14)

0.13
(2.58)

0.03
(5.79)

0.17
(2.58)

0.03
(5.59)

เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจการดําเนินงาน

71.32

(0.12)
183.00

(0.32)
243.19

(0.40)
66.27

(0.32)
241.93

(0.41)
59.53

สวนที่ 2 หนา 126

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551

ป 2552

ป 2553

0.84
(210.38)
(1.46)
-

1.43
(102.44)
(0.28)
-

-

งบการเงินรวม
ไตรมาสที่
2/2554

ป 2553

ไตรมาสที่
2/2554

-

(30.00)
2.81
(154.21)
(0.80)
(1.14)
1.14

(21.18)
0.004
(7.58)
(70.04)
-

1.31
(158.50)
(0.80)
(1.14)
1.14

0.004
(89.18)
-

21.16

(23.43)

(29.53)

(65.32)

(29.53)

(65.33)

(189.84)

(124.72)

(211.73)

(164.12)

(187.52)

(154.51)

55.50

(54.69)

44.19

18.15

44.19

30.38

(35.00)
70.00
(27.00)
63.50
-

(40.00)
65.00
(27.00)
(56.69)
-

(70.00)
10.00
(279.00)
225.00
54.00
(15.81)
-

17.00
75.00
(30.00)
80.15
-

(70.00)
10.00
(279.00)
225.00
54.00
(15.81)
-

15.18
75.00
(30.00)
90.56

(55.01)
71.35
16.33

1.59
16.33
17.92

15.65
17.92
33.57

(17.70)
33.57
15.87

38.60
17.92
56.52

(3.42)
56.52
53.10

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ลดลงในเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจาหนี้คาสินทรัพย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัยชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการลงทุนของผูถือหุนสวนนอย
เงินสดจายจากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลจาย
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

1.01

ตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
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ตารางอัตราสวนทางการเงินทีส่ ําคัญ
ป 2551
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคระหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
อัตราสวนอื่นๆ
มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน)1/
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)1/
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน)1/
มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาทตอหุน)2/
จํานวนหุน (ลานหุน)2/
มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน)3/
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)3/
มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาทตอหุน) 3/
จํานวนหุน (ลานหุน) 3/
กําไรตอหุนพื้นฐาน (บาทตอหุน)4/
จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (ลานหุน)4/

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2552
ป 2553

ไตรมาสที่
2/25545/

งบการเงินรวม
ป 2553 ไตรมาสที่
2/25545/

1.24
0.66
0.68
7.02
52.03
6.91
52.79
7.26
50.28
54.53

1.18
0.72
1.00
5.60
65.17
5.31
68.79
7.13
51.22
82.73

0.77
0.48
0.96
7.75
47.07
8.23
44.37
7.29
50.10
41.34

0.78
0.42
0.37
6.92
52.77
6.78
53.85
6.03
60.56
46.06

0.84
0.55
0.95
7.75
47.07
8.23
44.37
7.29
50.10
41.34

0.88
0.53
0.33
6.92
52.77
6.78
53.85
6.03
60.56
46.06

27.34
13.73
71.79
13.36
19.44

23.60
11.51
260.98
10.80
11.93

26.60
16.30
164.40
15.93
27.25

25.03
15.97
86.77
14.56
26.89

26.60
16.02
166.35
15.68
26.85

25.03
14.65
84.95
13.72
25.56

15.07
40.09
1.13

8.97
27.56
0.83

16.98
37.85
1.07

13.63
32.59
0.94

16.71
37.30
1.07

12.84
31.03
0.94

0.37
73.88
0.35
27.89

0.29
187.08
0.74
81.96

0.97
245.82
0.46
155.25

0.98
144.30
0.49
0.00

0.97
244.50
0.45
157.94

0.98
130.28
0.39
0.00

296.05
53.77
15.00
100.00
1.80
2.96
0.54
1.00
180.00
0.54
180.00

317.65
36.60
30.00
100.00
1.80
3.18
0.37
1.00
180.00
0.37
180.00

273.17
80.51
100.00
100.00
1.80
2.73
0.81
1.00
180.00
0.79
183.70

245.82
62.43
100.00
2.25
2.46
0.62
1.00
225.00
0.62
225.00

271.80
79.14
100.00
100.00
1.80
2.72
0.79
1.00
180.00
0.78
183.70

242.85
57.07
100.00
2.25
2.43
0.57
1.00
225.00
0.57
225.00
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หมายเหตุ
1/ อัตราสวนเหลานี้คํานวณจากจํานวนหุนของบริษัท ณ วันสิ้นงวด ซึ่งในชวงป 2551-2553 และงวดไตรมาสที่ 2/2554 ที่ผานมาจํานวนหุน
และมูลคาที่ตราไวของบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงตามหมายเหตุขอ 2/
2/ ในป 2551- ป 2552 บริษัทมีจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 1.80 ลานหุน มูลคาที่ตราไว (Par) หุนละ 100 บาท ตอมาในเดือน
พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.80 ลานหุน เปน 2.25 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และในเดือนมกราคม
2554 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 100 บาท เปน 1 บาท
3/ อัตราสวนเหลานี้คํานวณจากจํานวนหุนของบริษัท ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไดมีการปรับมูลคาที่ตราไวในป 2551-2553 จากเดิมหุนละ 100 บาท
เปนหุนละ 1.00 บาท ซึ่งจะทําใหมีฐานในการคํานวณเดียวกันกับป 2554 ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
4/ อัตราสวนกําไรตอหุนพื้นฐาน และจํานวนหุนถัวเฉลี่ย คํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวเทากับ 1.00 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ
5/ ปรับเปนเต็มปเพื่อการเปรียบเทียบ

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผา นมา
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts
and Components) สําหรับใชในอุตสาหกรรมหลักๆ 4 ประเภท ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนต 2) อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 3) อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล 4) อุตสาหกรรม
อื่ น ๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ ชิ้ น ส ว นส ว นใหญ ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ในป 2551-2553 เฉลี่ ย ร อ ยละ 92.67 จํ า หน า ยให กั บลู ก ค า
ภายในประเทศ และเฉลี่ยรอยละ 7.33 จําหนายใหกับลูกคาตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา โปแลนด เบลเยี่ยม
เปนตน
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 724.76 ลานบาท 610.23 ลานบาท และ 909.88 ลานบาท ในป 25512553 ตามลําดับ โดยรายไดรวมเฉลี่ยรอยละ 99.82 มาจากรายไดจากการขายชิ้นสวน และเฉลี่ยรอยละ 0.18 มา
จากรายไดอื่น
รายได จ ากการขายชิ้ น ส ว นเท า กั บ 723.86 ล า นบาท ในป 2551 โดยส ว นใหญ จ ะมาจาก 2
อุ ต สาหกรรมหลั ก ได แ ก อุ ต สาหกรรมยานยนต ร อ ยละ 59.47 และอุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเฉลี่ยรอยละ 31.54 สําหรับในชวงป 2552 และป 2553 รายไดจากการ
ขายชิ้นสวนอะไหลเทากับ 609.22 ลานบาท และ 907.67 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการขายชิ้นสวน
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ยังคงเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดใหกับบริษัท ในขณะที่รายไดจากการขาย
ชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเริ่มมีแนวโนมลดลงเหลือ
รอยละ 21.47 ในป 2552 และรอยละ 20.56 ในป 2553 อยางไรก็ตามบริษัทมีรายไดจากอุตสาหกรรมกลอง
ถายภาพดิจิตอลซึ่งมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็วเขามาทดแทน โดยรายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรม
กลองถายภาพดิจิตอลเติบโตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.89 ในป 2551 เปนรอยละ 13.84 ในป 2552 และรอยละ 32.62
ในป 2553
สวนที่ 2 หนา 129

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
รายไดจากการขายชิ้นสวนในชวงป 2551-2553 ที่ผานมา มีทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม
แนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รายไดจากการขายชิ้นสวนในป 2551 สูงกวาเมื่อเทียบกับป 2552
เนื่องจากไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรมหมวดยานยนต และหมวดเครื่องใชไฟฟา
จึ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถขยายฐานลู ก ค า และมี ย อดขายชิ้ น ส ว นที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต รวมถึ ง
เครื่องปรับอากาศ และกลองถายภาพ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามรายไดจากการขายชิ้นสวนในป 2552 ลดลงเมื่อ
เทียบกับป 2551 เปนผลจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงิน
ของสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมหลายหมวดชะลอตัวซึ่งรวมไปถึง
หมวดยานยนต และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนหมวดที่สําคัญตอรายไดของบริษัท สําหรับป 2553 รายไดจากการ
ขายชิ้นสวนเพิ่มขึ้นเปน 907.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 48.99 ซึ่งเปนผลจากรายไดจากการขาย
ชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 27.34 รอยละ 23.60 และรอยละ 26.60 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
ซึ่งลดลงในป 2552 เนื่องจากบริษัทลงทุนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ทําใหยอดขายของบริษัทไมสามารถเติบโตไดอยางเต็มที่ สงผลทําใหไมเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of
Scale) และบริษัทมีคาใชจายคงที่ เชน เงินเดือนพนักงาน และคาเสื่อมราคาตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตในป 2553
อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.60 เนื่องจากยอดขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดมากขึ้น ประกอบกับบริษัทไดนําระบบ Toyota Production System
(TPS) มาใชเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสงผลใหประหยัดตนทุนไดเพิ่มขึ้นและคาดวาจะ
นําระบบ TPS มาประยุกตใชในทุกระบบและทุกระดับภายในป 2554
คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 99.47 ลานบาท 74.64 ลานบาท และ 95.69 ลานบาท ในป
2551-2553 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นลดลงตามรายไดรวมในแตละป แตหากพิจารณาสัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมกลับมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 13.72 เหลือ รอยละ 12.23 และรอยละ 10.52 ในป
2551-2553 ตามลําดับ กําไรสุทธิเทากับ 96.79 ลานบาท 65.89 ลานบาท และ144.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
กําไรสุทธิรอยละ 13.36 รอยละ 10.80 และรอยละ 15.93 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัท พบวามีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2551-2553 เทากับ 731.08
ลานบาท 738.48 ลานบาท และ 968.48 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมดังกลาวมีสาเหตุหลัก
มาจากการลงทุนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องในป 2551 ถึงป 2553 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณสุทธิ) และการลงทุนในบริษัทยอยในป 2553 โดยบริษัทจัดตั้งบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components)
เชนเดียวกับบริษัท ไดแก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด (“เอทู”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มุงเนนไปยังกลุม
ลูกคาที่ตองการชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวน
อากาศยาน ชิ้นสวนเครื่องมือทางการแพทย กลองไมโคร สโคป และเครื่องจักรและบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
(“พีทู”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มุงเนนการผลิตที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตใน
ปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 198.19 ลานบาท 166.70 ลานบาท และ 476.78 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551-2553 ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนหนี้สินจากเงินกูยืมกรรมการและเงินกูยืมสถาบันการเงิน
และเจาหนี้เครื่องจักรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหมุนเวียนภายในกิจการและลงทุนในเครื่องจักรใหม
ในชวงป 2551-2552 บริษัทไมมีการเพิ่มทุนแตสวนของผูถือหุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก 532.89
ล า นบาท เป น 571.77 ล า นบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2552 ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ผ ล
ประกอบการกําไรสุทธิมากกวาเงินปนผลจาย สําหรับในป 2553 สวนของผูถือหุนลดลงเหลือ 491.70 ลานบาท
ถึงแมวาบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิจํานวน 144.92 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนระหวางปจํานวน 54.00
ลานบาท รวม 198.92 ลานบาท แตเนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํานวน 279.00 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือ
หุนลดลงเหลือ 491.70 ลานบาท ทั้งนี้อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.37 เทา 0.29 เทา และ
0.97 เทา ณ สิ้นป 2551-2553 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 482.39 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 435.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10.76 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่
เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตในสวนของรถยนต และกลองถายภาพดิจิตอล
และมีกําไรสุทธิเทากับ 71.72 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 และ 70.23 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือน
แรกป 2554 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 16.47 เหลือ 14.56 สาเหตุหลักมาจากสัดสวนตนทุนขายตอ
รายไดรวมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.10 เปน 74.34 ตามราคาวัตถุดิบ คาน้ํามัน และอัตราคาจางแรงงานที่ปรับเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากการขยายกําลังการผลิต
เพิ่มขึ้นจึงมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น และมีการจางพนักงานเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันสัดสวน
คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 10.16 เหลือรอยละ 9.91 อยางไรก็ตามการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนขายมีจํานวนสูงกวาคาใชจายในการขายและบริหารที่ประหยัดได ประกอบกับดอกเบี้ยจายที่
เกิดจากการกูยืมเพื่อลงทุนขยายกิจการเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนงินกูยืมจึงสงผลใหอัตรากําไรสุทธิของบริษัท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ลดลง
บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,092.69 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553
ซึ่งเทากับ 968.48 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น ประกอบกับ
มีการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 539.59 ลานบาท
เนื่องจากไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชซื้อเครื่องจักรเพิ่ม สวนผูถือหุนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นตามกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 จํานวน 70.23 ลานบาท และผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ซึ่งจะทําใหกําไรสะสมลดลงจํานวน 8.82 ลานบาท ทําใหสวน
ของผูถือหุนเทากับ 553.10 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เนื่องจากบริษัทจัดตั้งบริษัทยอย 2 แหง ในป 2553 และบริษัทยอยอีก 1 แหงในป 2554 จึงจัดทํางบ
การเงินรวมป 2553 และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2554 ขึ้น ซึ่งงบกําไรขาดทุนรวมหรือผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนใกลเคียงกับผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท
เพิ่งจัดตั้งในเดือนตุลาคม 2553 จํานวน 2 แหง และมีนาคม 2554 จํานวน 1 แหง และยังไมไดมีการดําเนินงานใน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
เชิงพาณิชยจึงไมมีรายไดจากการขายเกิดขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะหทางการเงินจึงเนนใหความสําคัญในการ
วิเคราะหงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนหลัก
2. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท)
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายเปนรายไดจากการขายชิ้นสวนใหกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยแบงเปน 4
อุ ต สาหกรรม ได แ ก (1) อุ ต สาหกรรมยานยนต เ ฉลี่ ย ร อ ยละ 60.93 (2) อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเฉลี่ยรอยละ 21.62 (3) อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลเฉลี่ยรอยละ
14.54 และ (4) อื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 2.92 ในป 2551-2553
รายไดจากการขายเทากับ 723.86 ลานบาท ในป 2551 ลดลงเหลือ 609.22 ลานบาท ในป 2552 และ
เทากับ 907.67 ลานบาท ในป 2553 ซึ่งมีทิศทางการลดลงและเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมหมวดยานยนตและเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนหมวดที่มีความสําคัญโดยตรงตอรายไดจากการขาย
ของบริษัท
โครงสรางรายไดจากการผลิตและจําหนายชิ้นสวนของบริษทั โดยจําแนกตามสวนงาน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/53
ลานบาท
1. อุตสาหกรรมยานยนต
430.50
1.1 รถยนต
240.12
1.2 รถจักรยานยนต
190.38
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร 228.31
เครื่อง ปรับอากาศและเครื่อง
ทําความเย็น
3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพ
42.67
ดิจิตอล
4. อื่น ๆ
22.38
รวมรายไดจากการขาย
723.86

รอยละ
59.47
33.17
26.30
31.54

ลานบาท
375.31
165.12
210.18
130.77

รอยละ
61.60
27.10
34.50
21.47

ลานบาท
559.50
296.41
263.09
125.28

รอยละ
61.64
32.66
28.99
13.80

5.89

84.33 13.84 198.73 21.89

3.09
100.00

18.81 3.09 24.17 2.66
609.22 100.00 907.67 100.00

ลานบาท
268.55
138.12
130.43
59.38

รอยละ
61.80
31.79
30.02
13.67

95.51 21.98

เฉลี่ย
ไตรมาสที่ 2/54 รอยละ1/
ลานบาท
292.64
162.32
130.32
77.86

99.10 20.72

61.00
32.10
28.91
20.02

16.39

11.09 2.55
8.74 1.83
2.59
434.53 100.00 478.34 100.00 100.00

1/ ปรับขอมูลไตรมาสที่ 2/2554 เปนรายปเพื่อเปนฐานในการคํานวณคาเฉลี่ยยอนหลังตั้งแตป 2551-2553 และไตรมาสที่ 2/2554
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รอยละ
61.18
33.93
27.24
16.28

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
โครงสรางรายไดจากการผลิตและจําหนายชิ้นสวนของบริษทั และบริษัทยอย โดยจําแนกตามสวนงาน
งบการเงินรวม
เฉลี่ยรอยละ1/
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/54
1. อุตสาหกรรมยานยนต
1.1 รถยนต
1.2 รถจักรยานยนต
2. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่อง
ปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
3. อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขาย

ลานบาท
559.50
296.41
263.09
125.28

รอยละ
61.64
32.66
28.99
13.80

ลานบาท
292.64
162.32
130.32
77.86

รอยละ
61.18
33.93
27.24
16.28

198.73 21.89
99.1 20.72
24.17 2.66
8.74 1.83
907.67 100.00 478.34 100.00

61.40
33.31
28.09
15.07
21.29
2.23
100.00

1/ ปรับขอมูลไตรมาสที่ 2/2554 เปนรายปเพื่อเปนฐานในการคํานวณคาเฉลี่ยยอนหลังตั้งแตป 2551-2553 และไตรมาสที่ 2/2554

รายไดจากการขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
รายไดจากการขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต แบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ จําหนาย
ใหกับอุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 51 ตอ 49 ของรายไดจาก
การขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ในป 2551-2553
ปริมาณการผลิตและจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศไทย ในป 2551-2553 และเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2554
ป 2551
รถยนต
- ปริมาณการผลิต
1.39
- ปริมาณการจําหนาย
0.62
รถจักรยานยนต - ปริมาณการผลิต
3.03
- ปริมาณการจําหนาย
1.70
ที่มา : สถาบันยานยนตและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ป 2552
1.00
0.55
2.11
1.54

ป 2553
1.65
0.80
2.69
1.85

หนวย : ลานคัน
ไตรมาสที่ 2/54
0.81
0.43
1.61
1.08

รายไดจากการจําหนายชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตเทากับ 430.50 ลานบาท ในป
2551 ลดลงเหลือ 375.31 ลานบาท ในป 2552 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายไดจากการขายชิ้นสวนสําหรับ
อุตสาหกรรมรถยนตจาก 240.12 ลานบาท ในป 2551 เหลือ 165.12 ลานบาท ในป 2552 หรือลดลง 75.00 ลาน
บาท เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับในชวงตนป 2552 สถาบัน
การเงินมีความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนต จึงทําใหปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวมในป 2552
ลดลงเหลือ 1.0 ลานคัน จึงสงผลกระทบตอเนื่องทําใหรายไดจากการขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต
ลดลงในป 2552 ในทางกลับกันรายไดจากการขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตกลับมียอด
เพิ่มขึ้นจาก 190.38 ลานบาทในป 2551 เปน 210.18 ลานบาท ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้น 19.80 ลานบาท ถึงแมวา
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ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดรถจักรยานยนตในป 2552 จะซบเซาลงเมื่อเทียบกับป 2551 ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทไดรับผลิตชิ้นสวนที่มีรายไดตอหนวยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2551
สําหรับป 2553 รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึ้นเปน 559.50 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 จํานวน 184.19 ลานบาท เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศสงสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่มีแนวโนมอยูในระดับต่ํา การใหสินเชื่อมีความผอนคลายมากขึ้น และการเปดตัวรถยนตรุน
ใหมเขาสูตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากยอดผลิตรถยนตในป
2553 เทากับ 1.65 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งเทากับ 1.00 ลานคัน และยอดผลิตรถจักรยานยนตในป 2553
เทากับ 2.69 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งเทากับ 2.11 ลานคัน ประกอบกับการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา
บริษัทไดสรางความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ การสงมอบที่ตรงเวลา และความรับผิดชอบตอลูกคา สงผล
ทําใหในชวงที่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนตกําลังขยายตัว บริษัทจึงไดรับเลือกใหเปนผูผลิตสินคาใหแกลูกคาราย
ใหมๆ ในขณะเดียวกันลูกคาเดิมก็มีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยรายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต
เพิ่มขึ้นจาก 165.12 ลานบาท ในป 2552 เปน 296.41 ลานบาท ในป 2553 หรือเติบโตในอัตรารอยละ 79.51 และ
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจาก 210.18 ลานบาท ในป 2552 เปน 263.09 ลาน
บาทในป 2553
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
เทากับ 228.31 ลานบาท ในป 2551 ลดลงเหลือ 130.77 ลานบาท ในป 2552 เนื่องจากในป 2552 มีการแขงขัน
ดานราคาระหวางบริษัทและคูแขงขันอยางรุนแรง สงผลทําใหอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการผลิต
และจําหนายชิ้นสวนอะไหลลดลงจากเดิมมาก ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวยอดขายชิ้นสวนอะไหลสําหรับ
อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลอยูในชวงขยายตัว บริษัทจึงเลือกที่จะผลิตและจําหนายชิ้นสวนอะไหลบาง
ชิ้นสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นที่ยังคงใหอัตราผลตอบแทนที่ดี
อยู และนํากําลังการผลิตที่เหลือไปใชเพื่อผลิตชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลที่มี
แนวโนมเติบโตอยางมีศักยภาพ
ป 2553 รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํา
ความเย็นเทากับ 125.28 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 130.77 ลานบาท สาเหตุ
หลักมาจากบริษัทหันไปเนนใหความสําคัญกับการขายชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพ
ดิจิตอลที่เติบโตอยางรวดเร็วแทน
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลมาจากการผลิตชุดซูมกลองถายภาพมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด เทากับ 42.67 ลานบาท ในป 2551 เปน 84.33 ลานบาท ในป 2552 และเทากับ
198.73 ลานบาทในป 2553 โดยในป 2551 เปนชวงแรกที่บริษัทไดรับงานผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคาจึงมี
ยอดขายไมมากนัก แตเนื่องจากความสามารถในการรองรับคําสั่งซื้อที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายงานของ
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ลูกคา ความสามารถจัดสงไดตรงเวลา คุณภาพงานไดมาตรฐาน และราคาสมเหตุสมผล กอใหเกิดความพึงพอใจ
ตอลูกคาและมีการสั่งผลิตชิ้นสวนในขนาดตางๆ มากขึ้นอยางตอเนื่อง
รายไดจากการขายอื่น
รายไดจากการขายอื่นสวนใหญมาจากรายไดจากการจําหนายชิ้นสวนใหกับอุตสาหกรรมอุปกรณ
สํานักงาน สวนที่เหลือมาจากชิ้นสวนเครื่องมือแพทย ลูกรอกของเบ็ดตกปลา เปนตน โดยมีรายไดจํานวน 22.38
ลานบาท และ 18.81 ลานบาท ในป 2551-2552 ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการขายอื่นมีแนวโนมลดลงสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของรายไดจากการขายชิ้นสวนใหกับอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานจาก 13.71 ลานบาท เหลือ
11.45 ลานบาท เนื่องจากที่ผานมาบริษัทใหความสําคัญตอยอดขายสําหรับอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงาน
นอยลงเพราะมีการแขงขันดานราคากันมากขึ้น บริษัทจึงหันไปใหความสําคัญในการขยายตลาดในกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมยานยนตแทน สําหรับป 2553 รายไดจากการขายอื่นเพิ่มขึ้นเปน 24.17 ลานบาท ถึงแมวารายไดจาก
การขายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานลดลงเหลือ 4.13 ลานบาท แตเนื่องจากในระหวางป
บริษัทมีรายไดจากการขายชิ้นสวนอื่นรวมจํานวน 20.04 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากยอดการสั่งซื้อชุดลูกรอก
ของเบ็ดตกปลา และชิ้นสวนประกอบในเครื่องมือทางการแพทย
รายไดอื่น
รายไดอื่น ไดแก กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
และอื่นๆ เทากับ 0.90 ลานบาท 1.00 ลานบาท และ 2.21 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.12 รอยละ 0.16 และรอย
ละ 0.24 ของรายไดรวม ในป 2551-2553 ตามลําดับ โดยรายไดอื่นในป 2553 สูงกวาเมื่อเทียบปอื่น สาเหตุหลัก
มาจากกําไรจากการขายเครื่องจักรใหกับบริษัทยอยในเดือนธันวาคม 2553 ในราคา 1.50 ลานบาท ทําใหมีกําไร
จากการขายเครื่องจักรเทากับ 1.499 ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2/54
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/54
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ไตรมาสที่2/53
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
- (0.05) (2.31)
0.82 83.38
3.08 76.21 (0.05) (7.20)
3.08 81.05
แลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
0.28 31.22 0.16 15.48 0.13 5.99
0.06 6.29
0.09 2.30
0.13 18.69
0.09 2.37
กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน
0.04 4.86 0.61 61.04 1.80 81.62
0.10 10.33
0.00 0.10
0.30 42.67
0.00 0.00
คาเชารับ
- 0.24 5.93
อื่นๆ
0.58 63.93 0.24 23.48 0.32 14.70
- 0.63 15.46
0.32 45.85
0.63 16.58
รวม
0.90 100.00 1.00 100.00 2.21 100.00
0.98 100.00
4.05 100.00
0.71 100.00
3.80 100.0
1/ รายไดอื่นป 2551 ตามตารางขางตนเทากับ 0.90 ลานบาท มีจํานวนนอยกวางบการเงินป 2551 ซึ่งเทากับ 22.53 ลานบาท เนื่องจากมีการ
จัดประเภทรายการในป 2551 ใหม ใหเปนฐานเดียวกับป 2552 และ2553 ซึ่งจะนํารายไดจากการขายเศษชิ้นสวนไปหักออกจากตนทุน
ขาย ทําใหรายไดอื่นในป 2551 ลดลงจํานวน 21.63 หรือเทากับรายไดจากการขายเศษชิ้นสวนในป 2551
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ตนทุนขายและอัตรากําไรขั้นตน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ไตรมาสที่2/53
ไตรมาสที่ 2/54
ป 2553
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ตนทุนขายไมรวมคา 466.50 88.70 397.02 85.30 587.87 88.23 281.75 88.51 316.28 88.20 587.87 88.23 316.28 88.20
เสื่อมราคา
คาเสื่อมราคา
59.45 11.30 68.44 14.70 78.40 11.77 36.59 11.49
42.32 11.80
78.40 11.77 42.32 11.80
1/
รวม
525.94 100.00 465.46 100.00 666.27 100.00 318.34 100.00 358.60 100.00 666.27 100.00 358.60 100.00
1/ ตนทุนขายป 2551 ตามตารางขางตนเทากับ 525.94 ลานบาท มีจํานวนนอยกวางบการเงินที่ผานการตรวสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ป 2551 ซึ่งเทากับ 547.57 ลานบาท เนื่องจากไดมีการนํารายไดจากการขายเศษชิ้นสวนสุทธิในป 2551 ซึ่งเทากับ 21.63 ลานบาท มาหัก
ออกจากตนทุนขาย เพื่อปรับใหเปนฐานเดียวกับป 2552 และป 2553 ที่มีการจัดประเภทรายการใหม

ตนทุนขาย ประกอบดวย คาวัตถุดิบ เชน เหล็ก อะลูมิเนียม เปนตน คาแรงงานทางตรง คาเสื่อม
ราคา และอื่นๆ เปนตน ตนทุนขายเทากับ 525.94 ลานบาท ในป 2551 และลดลงเหลือ 465.46 ลานบาท ในป
2552 ซึ่งมีแนวโนมลดลงตามรายไดจากการขายในแตละป
ถึงแมวาในป 2552 ผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบไดลดลงดังจะเห็นไดจาก
สัดสวนของวัตถุดิบตอตนทุนขายลดลงจากรอยละ 65.14 ในป 2551 เหลือรอยละ 58.56 ในป 2552 รวมถึงการ
ไมรับพนักงานเพิ่มเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของป 2552 หดตัวลงเมื่อ
เที ย บกั บ ป 2551 แต เ นื่ อ งจากในช ว งป 2551 และป 2552 บริ ษั ท ได ข ยายกํ า ลั ง การผลิ ต โดยลงทุ น เพิ่ ม ซื้ อ
เครื่องจั กรอยา งตอเนื่อ งดังจะเห็นไดจ ากมูลค าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่ม ระหวา งป 2551 และป 2552
เทากับ 196.61 ลานบาท และ 100.21 ลานบาท ตามลําดับ สงผลทําใหคาเสื่อมราคาซึ่งเปนคาใชจายคงที่เพิ่มขึ้น
จาก 59.45 ลานบาทในป 2551 เปน 68.44 ลานบาท ในป 2552 หรือคิดเปนรอยละ 11.30 และ 14.70 ของตนทุน
ขายในป 2551-2552 ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขายในป 2552 ลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม
ป 2553 ต น ทุ น ขายเท า กั บ 666.27 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2552 ซึ่ ง เท า กั บ 465.46 ล า นบาท
เนื่องจากรายไดจากการขายป 2553 สูงกวาป 2552 อยางไรก็ตามหากพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนที่ เทากับรอยละ
26.60 ในป 2553 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2552 ที่เทากับรอยละ 23.60 สาเหตุมาจากไดใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร
เพิ่มสูงขึ้น สงผลทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด
อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยของสินคาในแตละประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทมีความแตกตางกันไป
โดยป 2553 อัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยของชิ้นสวนอะไหลสําหรับ 3 อุตสาหกรรมหลัก(ไมรวมอื่นๆ) อยูระหวาง
รอยละ 24-30 โดยอุตสาหกรรมที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงสุดไดแก ชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพ
ดิจิตอล รวมถึงชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
รองลงมาคือชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต และอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยของบริษัทเทากับรอยละ 27.34
รอยละ 23.60 รอยละ 26.60 ในป 2551-2553 ตามลําดับ

สวนที่ 2 หนา 136

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
คาใชจายในการขายและบริหาร
ค า ใช จ า ยในการขายและบริ ห าร ได แ ก ค า ใช จ า ยในการขาย ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร และ
คาตอบแทนกรรมการ เทากับ 99.47 ลานบาท 74.64 ลานบาท และ 95.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอรายได
รวมเทากับรอยละ 13.72 รอยละ 12.24 และรอยละ 10.52 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายเทากับ 7.78 ลานบาท 6.87 ลานบาท และ 7.18 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
ตอรายไดรวมเทากับ รอยละ1.07 รอยละ 1.13 และรอยละ 0.79 ในป 2551-2553 ตามลําดับ คาใชจายในการขาย
ป 2551-2553 สวนใหญประกอบดวยเงินเดือนเฉลี่ยรอยละ 49.49 รองลงมาเปนคาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยรอย
ละ 23.92 คารับรองเฉลี่ยรอยละ 15.43 และอื่นๆ เฉลี่ยรอยละ 11.17 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายป 2552 ลดลง 0.91 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุมาจากรายไดจากการ
ขายในป 2552 ลดลง สงผลทําใหเงินเดือนพนักงานที่แปรผันตามยอดขายมีจํานวนลดลง ประกอบกับราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในป 2552 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป 2551 สําหรับป 2553 คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.31 ลาน
บาท เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมคาใชจายที่รัดกุมมากขึ้น แตเนื่องจากรายไดรวมในป 2553 เพิ่มสูงขึ้นถึงอัตรา
รอยละ 48.99 เมื่อเทียบกับปกอนจึงสงผลใหเงินเดือนพนักงานขายที่แปรผันตามรายไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา
อยางไรก็ตามหากคิดเปนสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมกลับมีสัดสวนที่ลดลง
คาใชจายในการบริหารประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน และโบนัส เฉลี่ยรอยละ
54.48 รองลงมาไดแก คาสวัสดิการพนักงาน คาสาธารณูปโภค ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คาเสื่อมราคา และ
อื่นๆ รวมเฉลี่ยรอยละ 45.52 โดยคาใชจายในการบริหารเทากับ 91.69 ลานบาท ในป 2551 ลดลงเหลือ 67.77
ลานบาท ในป 2552 สาเหตุหลักเนื่องมาจากป 2552 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบริษัทพยายามควบคุมการใชจาย
อย า งรั ด กุ ม เป น ผลให ค า ใช จ า ยในหลายๆ ส ว นลดลง เช น ค า ใช จ า ยสํ า นั ก งาน ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทาง
ผลตอบแทนพนักงานในสวนที่ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท เปนตน
ป 2553 คาใชจายในการบริหารเทากับ 88.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.74 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีการรับพนักงานเพิ่มทําใหเงินเดือนคาจาง และสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามหากพิจารณาสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมจะเห็นวามีแนวโนมลดลง
จากรอยละ 12.65 รอยละ 11.11 รอยละ 9.73ในป 2551-2553 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใชทรัพยากรที่
มีอยูอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีผลทําใหคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาสาธารณูปโภค มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นไมเทากับอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของยอดขาย ประกอบกับคาใชจายคงที่ตอหนวย อาทิเชน คา
เสื่อมราคาสินทรัพยมีจํานวนลดลงเมื่อปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามรายไดจากการขาย โดยมีมูลคาเทากับ 99.35
ลานบาท และ 70.12 ลานบาท ในป 2551-2552 ตามลําดับ แตหากพิจารณาอัตรากําไรจากการดําเนินงานกลับมี
แนวโนมลดลงจากรอยละ 13.73 และรอยละ 11.51 ในป 2551-2552 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากตนทุนขายที่
เพิ่มขึ้นจากคาเสื่อมราคาที่มาจากการขยายกําลังการผลิตแตภาวะอุตสาหกรรมชะลอการเติบโตไมเปนไปตามที่
คาดการณไว และการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ น้ํามัน ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดตามที่ไดกลาวมา
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ขางตน อยางไรก็ตามหากพิจารณาสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารจะเห็นไดวามีสัดสวนลดลงจาก
รอยละ 13.72 ในป 2551 เหลือรอยละ 12.23 ในป 2552 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ป 2553 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 147.92 ลานบาท สูงกวากําไรจากการดําเนินงาน
ของป 2550-2552 ที่ผานมา ซึ่งอยูระหวาง 70.12 – 99.35 ลานบาท เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ดี
ขึ้นและการเติบโตของอุตสาหกรรมสงผลดีตอธุรกิจของบริษัท ทําใหรายไดเติบโตอยางรวดเร็ว การผลิตเกิดการ
ประหยัดตอขนาด และการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหอัตรา
กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.49 ในป 2552 เปนรอยละ 16.26 สําหรับป 2553
บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 96.79 ลานบาทในป 2551 และลดลงเหลือ 65.89 ลานบาทในป 2552
โดยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 13.36 และรอยละ 10.80 ในป 2551-2552 ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับกําไร
จากการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเทากับ 99.35 ลานบาท และ 70.12 ลานบาท ในป 2551-2552 ตามลําดับ
เนื่องจากบริษัทมีตนทุนทางการเงินเพียง 2.56 ลานบาท และ 4.03 ลานบาท ในป 2551-2552 ตามลําดับ ประกอบ
กับบริษัทไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2550 จํานวน 4 ฉบับ ซึ่งจะทยอยหมดอายุในป 2553 จํานวน 2 ฉบับ ป 2554 จํานวน 1 ฉบับ และ ป 2558
จํานวน 1 ฉบับ สงผลทําใหบริษัทไมมีคาใชจายเกี่ยวกับภาษีในป 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทมีกําไรจากรายได
ประเภทที่ไมอยูในขายที่ไดรับการลดหยอนทางภาษีในป 2552 ทํามีภาระภาษีเปนจํานวน 0.21 ลานบาท ในป
ดังกลาว
ป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 144.92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.93 โดยในป 2553 มี
ตนทุนทางการเงิน 2.37 ลานบาท ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 4.03 ลานบาท สวนหนึ่งมาจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในป 2552 สูงกวาป 2553 และอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูยืมกรรมการปรับลดลง
จากรอยละ 4-5 ตอป ในป 2552 เหลือรอยละ 4 ตอปในป 2553 ปจจุบันบริษัทจายชําระคืนเงินกูยืมกรรมการ
เรียบรอยแลวทั้งจํานวน
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 482.39 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 482.14 ลานบาท
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตเทากับ 292.64 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนของป
2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกป 2553 ซึ่งเทากับ 268.55 ลานบาท เปนจํานวน 24.09 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.97 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง
ในอุตสาหกรรมรถยนตจาก 138.12 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนป 2553 เปน 162.32 ลานบาท สําหรับงวด 6
เดือนแรกป 2554 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในลูกคาตางประเทศโดยเฉพาะลูกคาจากทวีปยุโรป ซึ่ง
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง ลู ก ค า ต า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น จากเดิ ม มี สั ด ส ว นยอดขายลู ก ค า
ตางประเทศรอยละ 5.87 สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.44 สําหรับงวด 6 เดือนแรก ป
2554
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รายไดจากการขายในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตมีจํานวนใกลเคียงกันคือเทากับ 130.43 ลาน
บาทสําหรับงวดแรก 6 เดือนป 2553 และ 130.32 ลานบาทสําหรับงวดแรก 6 เดือนป 2554 เนื่องจากลูกคาบาง
รายไดชะลอการสั่งซื้อสินคาเพื่อรอดูผลกระทบจากสึนามิที่ประเทศญี่ปุน ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ข า ย สํ า ห รั บ
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเทากับ 59.38 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือน
แรกป 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ซึ่งเทากับ 77.86 ลานบาท เปนจํานวน 18.48 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 31.12 เนื่องจาก ลูกคาไดวาจางใหบริษัทผลิตชิ้นสวนอะไหลซึ่งเปนชิ้นงาน
ใหมและชวงนั้นเปนชวงแรกของการสั่งผลิตจึงมียอดสั่งซื้อไมมากนัก แตสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ยอด
สั่งผลิตชิ้นงานใหมดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นประกอบกับยอดสั่งผลิตชิ้นงานเดิมก็มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น สงผลทําให
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเพิ่มสูงขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554
รายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลมาจากการผลิตชุดซูมกลองถายภาพ
เทากับ 99.10 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 ซึ่ง
เทากับ 95.51 ลานบาท เปนจํานวน 3.59 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 3.76 เนื่องจากผูผลิตใน
ประเทศญี่ปุนไดยายฐานการผลิตมาในประเทศไทยและทยอยสั่งผลิตชิ้นสวนอะไหลใหมๆเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ชิ้นสวนอะไหลเดิมมีจํานวนสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 0.98 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 4.05 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตนทุนขายเทากับ 318.34 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 358.60 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 อยางไรก็ตามหากคิด
ตนทุนขายเปนสัดสวนตอรายไดรวมจะเห็นไดวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.10 เปนรอยละ 74.34 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบ ราคาน้ํามันสําหรับชวง 6 เดือนแรกป 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน บริษัท
มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจึงมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น และมีการจางพนักงานเพิ่มขึ้น
ประกอบกับกระทรวงแรงงานไดปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554
เปนตนไป ซึ่งสาเหตุดังกลาวจึงมีผลทําใหตนทุนขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 44.17 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนป2553 เพิ่มขึ้นเปน
47.42 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนป 2554 เนื่องจากบริษัทมีการรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงานของ
บริษัทประกอบกับกระทรวงแรงงานไดปรับอัตราคาจางขั้นต่ําเพิ่มขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 เปนตนไปและตั้งแตปลายป 2553 บริษัทไดเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งบริษัทเพื่อเก็บเอกสารและ
เครื่องจักรเกาทําใหสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 บริษัทจึงมีรายการคาเชาจายเพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้บริษัทมีหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 0.31 ลานบาท อยางไรก็ตามหากพิจารณาคาใชจายในการขายและบริหารเปนสัดสวนตอ
รายไดรวมกลับมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 10.16 เหลือรอยละ 9.91 เนื่องจากคาใชจายในการขายและบริษัทมี
อัตราการเพิ่มขึ้นไมเทากับอัตราการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
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กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทเทากับ 73.01 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 เพิ่มขึ้น
เปน 76.37 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น แตเมื่อคิดเปนสัดสวนตอรายได
รวมกลับมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 16.76 เหลือรอยละ 15.83 สาเหตุหลักมาจากสัดสวนของตนทุนขายตอ
รายไดรวมที่เพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 73.10 เปนรอยละ 74.34 ในขณะที่สัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร
ตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 10.16 เหลือรอยละ 9.91
สําหรับกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 จํานวน 71.72 ลานบาท มีจํานวนใกลเคียงกับ
กําไรจากการดําเนินงานเนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายเพียง 1.26 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคลเพียง
0.03 ลานบาท แตสําหรับงวด6 เดือนแรกป 2554 ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นเปน 5.86 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดหันมา
ใชแหลงเงินทุนจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแทนแหลงเงินจากผูถือหุนเพื่อใชลงทุนขยายงานของ
บริษัทและลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น จึงทําใหดอกเบี้ยจายของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ประกอบกับคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 0.28 ลานบาท จึงทําใหกําไรสุทธิเทากับ 70.23
ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554
ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (งบการเงินรวม)
เนื่องจากบริษัทจัดตั้งบริษัทยอย 2 แหง ในป 2553 จึงจัดทํางบการเงินรวมป 2553 ขึ้น ซึ่งงบกําไร
ขาดทุนรวมหรือผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนใกลเคียงกับผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท
เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท เพิ่งจัดตั้งในเดือนตุลาคม 2553 และยังไมไดมีการดําเนินงานในเชิงพาณิชยจึง
ไมมีรายไดจากการขายเกิดขึ้น แตมีบางรายการที่แตกตางกันเล็กนอย ไดแก
1) รายไดอื่นในงบการเงินรวมเทากับ 0.70 ลานบาทนอยกวาในงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งเทากับ
2.21 ลานบาท เปนจํานวน 1.50 ลานบาท เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับของบริษัทยอยถือเปนรายการระหวางกันที่
เกิดจากการใหบริษัทแมกูยืมเงิน 0.04 ลานบาท และกําไรจากการที่บริษัทแมขายเครื่องจักรใหแกบริษัทยอยใน
เดือนธันวาคม 2553 เทากับ 1.499 ลานบาท
2) คาใชจายในการบริหารของงบการเงินรวมเทากับ 78.60 ลานบาท มากกวางบการเงินเฉพาะ
บริษัทซึ่งเทากับ 77.60 ลานบาท เปนจํานวน 1.00 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทมีคาใชจายเงินเดือน
และคาสอบบัญชีรวม 1.00 ลานบาท
3) ตนทุนทางการเงินในงบการเงินรวมเทากับ 2.33 ลานบาท นอยกวางบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่ง
เทากับ 2.37 ลานบาท เปนจํานวน 0.04 ลานบาท เนื่องจากเปนรายการระหวางกันที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกูยืมที่
บริษัทจายใหกับบริษัทยอย
จากความแตกตางของรายการขางตนทําใหกําไรสุทธิของงบการเงินรวมเทากับ 142.46 ลานบาทใน
ป 2553 นอยกวางบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 2.46 ลานบาท
สําหรับป 2554 บริษัทมีบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ไดแก PT.API Precision (“API”) ตั้งอยูใน
ประเทศอินโดนีเซีย เปนการลงทุนรวมกับ PT.PATEC PRESISI ENGINEERING ในอัตรารอยละ 50 : 50 ของ
ทุนจํานวน 1.0 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทในชวงสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ยังไมได
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ดําเนินการเชิงพาณิชยจึงยังไมมีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก สงผลทําใหผลประกอบการของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมแตกตางกันบางรายการดังนี้
1) รายไดอื่นในงบการเงินรวมเทากับ 3.80 ลานบาทนอยกวาในงบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งเทากับ
4.04 ลานบาท เปนจํานวน 0.24 ลานบาท เนื่องจากเอทู พีทู และ API มีรายไดอื่นรวม 0.35 ลานบาท ซึ่งเมื่อรวม
กับรายไดอื่นของบริษัทแลวทําใหรายไดอื่นรวมเทากับ 4.39 ลานบาท แตเมื่อตัดรายการระหวางกัน 3 รายการ
คือเอทูมีรายไดดอกเบี้ยรับจากบริษัทแมจํานวน 0.29 ลานบาท และบริษัทแมมีรายไดคาเชารับที่เกิดจากบริษัทแม
ใหพีทูเชาพื้นที่โรงงานเพื่อประกอบธุรกิจจํานวน 0.24 ลานบาท และบริษัทแมมีรายไดดอกเบี้ยรับจากการให
API กูยืมจํานวน 0.06 ลานบาท จึงทําใหรายไดอื่นในงบการเงินรวมเทากับ 3.80 ลานบาท
2) คาใชจายในการขายและบริหารของงบการเงินรวมเทากับ 53.47 ลานบาท มากกวางบการเงิน
เฉพาะบริษัทซึ่งเทากับ 47.42 ลานบาท เปนจํานวน 6.05 ลานบาท มาจากบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทมีคาใชจาย
เงินเดือน คาสอบบัญชี และอื่นๆรวม 6.29 ลานบาท หักดวยรายการระหวางกันไดแกคาเชาที่พีทูจายใหกับบริษัท
แม 0.24 ลานบาท
3) ตนทุนทางการเงินในงบการเงินรวมเทากับ 5.60 ลานบาท นอยกวางบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่ง
เทากับ 5.86 ลานบาท เปนจํานวน 0.26 ลานบาท เนื่องจากเอทู และ API มีตนทุนทางการเงินรวม 0.09 ลานบาท
ซึ่งเมื่อรวมกับตนทุนทางการเงินของบริษัทแลวทําใหตนทุนทางการเงินรวมเทากับ 5.95 ลานบาท แตเมื่อตัด
รายการระหวางกัน 2 รายการ คือบริษัทแมมีดอกเบี้ยจายเอทูจํานวน 0.29 ลานบาท และ API มีดอกเบี้ยจายบริษัท
แมจํานวน 0.06 ลานบาท จึงทําใหตนทุนทางการเงินในงบการเงินรวมเทากับ 5.60 ลานบาท
จากความแตกตางของรายการขางตนทําใหกําไรสุทธิของงบการเงินรวมเทากับ 64.20 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 นอยกวางบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 70.23 ลานบาท
3. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
(การวิเคราะหฐานะทางการเงินจะกลาวรวมกันทั้งฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะและฐานะการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวม)
งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม

สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 731.08 ลานบาท เทากับ 738.47 ลานบาท เทากับ
968.48 ลานบาท และเทากับ 1,092.69 ลานบาท ณ สิ้นป 2551-2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ
และสินทรัพยรวมของงบการเงินรวมเทากับ 966.09 ลานบาท และ 1,096.02 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และ ณ วันที่
30มิถุนายน 2554 ตามลําดับ สินทรัพยรวมสวนใหญประกอบดวยสินทรัพยไมหมุนเวียนเฉลี่ยถึงรอยละ 71.61
ของสินทรัพยรวม เนื่องจากเปนธุรกิจผลิตจึงมีการลงทุนในโรงงาน และเครื่องจักร เปนจํานวนมาก และสวนที่
เหลือเฉลี่ยรอยละ 28.39 ของสินทรัพยรวม เปนสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งสวนใหญเปนลูกหนี้การคา และสินคา
คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ สามารถแยกอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
90.58 78.84
85.06 82.87 102.91 78.29 107.74 74.06 102.91 78.29 107.74 74.06
เกินกําหนดชําระ 0-3 เดือน
24.32 21.16
17.53 17.07 /126.96 20.51 /236.97 25.42 26.96 20.51 36.97 25.42
เกินกําหนดชําระ 3-6 เดือน
0.02 0.02 1.49 1.13
0.15 0.10
1.49 1.13
0.15 0.10
เกินกําหนดชําระ 6-12 เดือน
0.04 0.04 0.02 0.02
0.61 0.42
0.02 0.02
0.61 0.42
เกินกําหนดชําระ >12 เดือนขึ้นไป
- 0.07 0.05
0.00 0.00
0.07 0.05
0.00 0.00
รวมลูกหนี้การคา
114.90 100.00 102.65 100.00 131.45 100.00 145.48 100.00 131.45 100.00 145.48 100.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- (0.31) (0.21)
- (0.31) (0.21)
รวมลูกหนี้การคาสุทธิ
114.90 100.00 102.65 100.00 131.45 100.00 145.17 99.79 131.45 100.00 145.17 99.79
* ลูกหนี้การคาที่มีอายุระหวาง 0-3 เดือน ประกอบดวย
1/ ลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระ 1-30 วัน จํานวน 21.92 ลานบาท และ เกินกําหนดชําระ 31-90 วัน จํานวน 5.04 ลานบาท
2/ ลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระ 1-30 วัน จํานวน 30.02 ลานบาท และ เกินกําหนดชําระ 31-90 วัน จํานวน 6.95 ลานบาท

ณ สิ้นป 2551-2553 ลูกหนี้การคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
เฉลี่ยรอยละ 79.81 ของลูกหนี้การคารวม ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน เฉลี่ยรอยละ 19.23 ของ
ลูกหนี้การคารวม และลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปมีจํานวนรอยละ 0.95 ของลูกหนี้
การคารวม
บริษัทใหเครดิตเทอมแกลูกคาอยูระหวาง 30-60 วัน โดยสวนใหญเทากับ 30 วัน หากพิจารณาจาก
อายุลูกหนี้การคาของบริษัท ณ สิ้นป 2551-2553 จะเห็นไดวาลูกหนี้การคาเกือบรอยละ 100 ของลูกหนี้การคา
รวม เปนลูกหนี้การคาที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ 1-3 เดือน สวนใหญเกิดจาก
รอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกตางจากรอบระยะเวลาการจายชําระคาสินคาของลูกคา จึงสงผล
ทําใหระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทเกินกวาระยะเวลาเครดิตเทอมที่บริษัทใหกับลูกคาซึ่งระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ย ในป 2551 เทากับ 53 วัน ในป 2552 เทากับ 66 วัน และในป 2553 เทากับ 48 วัน
บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่มีอายุคางชําระเกินวัน
ครบกําหนดชําระตั้งแต 4 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 6 เดือนในอัตรารอยละ 25 ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป
ในอัตรารอยละ 50 และตั้งแต 1 ป ขึ้นไปในอัตรารอยละ 100 นอกจากนี้บริษัทจะทําการวิเคราะหขอมูลจาก
ประสบการณการชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คางอยู ณ วันที่ในงบดุล เปนขอมูล
ประกอบในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดลูกหนี้การคาคางชําระเกินกําหนด
ชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวนไมเกินรอยละ 2 ของลูกหนี้การคา สาเหตุเกิดจากการรอบระยะเวลาบัญชีใน
การเรียกเก็บเงินที่แตกตางกัน โดยบริษัทพิจารณาจากประสบการณแลวลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 3 เดือนขึ้น
ไปสามารถจายชําระหนี้คืนใหกับบริษัทได ดังนั้นในชวงที่ผานมาบริษัทจึงไมมีความจําเปนตองตั้งคาเผื่อหนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
สงสัยจะสูญ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของลูกหนี้การคา และการบริหารจัดการลูกหนี้การคาของบริษัทได
อยางมีประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมมีลูกหนี้การคาเทากับ 145.17
ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเทากับ 131.45 ลานบาท อยางไรก็ตามหากพิจารณา
สัดสวนลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทียบกับ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554 จะเห็นไดวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.51 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนรอยละ 25.42 ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เนื่องจากเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระระหวาง 1-30 วัน โดย
เพิ่มขึ้นจาก 21.92 ลานบาท เปน 30.02 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปบริษัทไดพิจารณาตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญโดยแบงเปนลูกหนี้การคาที่คางชําระอยูระหวาง 3 เดือน ถึง 6 เดือนมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเพียงบางสวนเนื่องจากมีลูกหนี้การคาบางรายไดจายชําระเงินใหกับบริษัทภายหลังจากวันสิ้นงวดไตรมาสที่
2/2554 สวนลูกหนี้การคาที่คางชําระนานเกิน 6 เดือนขึ้นไปบริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนไปตามนโยบาย
การบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเฉลี่ยรอยละ 50

สินคาคงเหลือ
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีสินคาคงเหลือสุทธิเทากันจํานวน 104.36 ลานบาท
71.08 ล า นบาท 90.91 ลา นบาท และ 120.70 ล า นบาท ณ สิ้ น ป 2551-2553 และ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2/2554
ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือสวนใหญประมาณรอยละ 75.83- 92.32 เปนวัตถุดิบและงานระหวางผลิต เนื่องจาก
บริษัทจะผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคาเปนหลัก โดยลูกคาสวนใหญจะแจงมายังบริษัทถึงแผนการสั่งซื้อ
สินคาในแตละชวงเวลาของป ทําใหบริษัทสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลใหบริษัทไม
มีความจําเปนตองผลิตสินคาสําเร็จรูปจํานวนมากเพื่อรองรับคําสั่งซื้อ ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของสินค า
สําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 6.57-14.46 และสินคาระหวางทางคิดเปนรอยละ 1.10-11.91 ของสินคาคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 51
ลานบาท รอยละ
สินคาสําเร็จรูป
15.31 14.46
งานระหวางผลิต
20.78 19.62
วัตถุดิบ
64.60 61.01
สินคาระหวางทาง
5.20 4.91
รวม
105.89 100.00
หัก คาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชา (1.53) (1.44)
รวมสินคาคงเหลือสุทธิ
104.36 98.56

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่2/54
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
9.26 12.27 7.73
7.92
8.43 6.57
7.73
7.92
8.43 6.57
22.14 29.34 36.24 37.10 52.06 40.62
36.24 37.10 52.06 40.62
35.08 46.49 52.38 53.62 66.26 51.70
52.38 53.62 66.26 51.70
8.99 11.91 1.33
1.36
1.41 1.10
1.33
1.36
1.41 1.10
75.47 100.00 97.68 100.00 128.16 100.00
97.68 100.00 128.16 100.00
(4.39) (5.82) (6.77) (6.93) (7.45) (5.82)
(6.77) (6.93) (7.45) (5.82)
71.08 94.18 90.91 93.07 120.70 94.18
90.91 93.07 120.70 94.18
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ ชิ้ น ส ว นของบริ ษั ท จะถู ก นํ า ไปเป น ชิ้ น ส ว นประกอบในธุ ร กิ จ ยานยนต
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น กลองถายภาพดิจิตอล ซึ่งไมใชธุรกิจแฟชั่นหรือ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลทําใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถจําหนายไดอยางตอเนื่อง
ไมลาสมัยในชวงเวลาอันสั้น
จากตารางขางตน บริษัทมีการตั้งคาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชาซึ่งสวนใหญเกิดในชวงที่ผลิตภัณฑเดิม
ของลูกคากําลังเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบใหม สงผลทําใหมีชิ้นสวนคงเหลือที่ยังจําหนายไมหมดตกคางอยู ซึ่ง
โดยปกติจะมีจํานวนไมมากเนื่องจากลูกคาจะแจงใหบริษัททราบลวงหนา ประกอบกับสินคาคงเหลือของบริษัท
สวนใหญอยูในรูปของวัตถุดิบและงานระหวางทํา ไดแก เหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรักษาและ
นําไปประยุกตใชกับงานชิ้นสวนอื่นได จึงสงผลทําใหบริษัทมีการตั้งคาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชาเพียงเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับสินคาคงเหลือรวม ซึ่งอยูระหวางรอยละ 1.44 - 6.93 ณ สิ้นป 2551-2553 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2554
เทากับรอยละ 5.82 หรือคิดเปนจํานวนเงิน 7.45 ลานบาท โดยสวนใหญเปนวัตถุดิบจํานวน 7.31 ลานบาท และ
สินคาสําเร็จรูปจํานวน 0.14 ลานบาท
บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชาสําหรับสินคาสําเร็จรูปที่ไมเคลื่อนไหวเกิน 1 ป
ในอัตรารอยละ 100 และวัตถุดิบที่ไมเคลื่อนไหวระหวาง 6-12 เดือนในอัตรารอยละ 10 และระหวาง 1-5 ป ใน
อัตรารอยละ 20 - 80 และตั้งแต 5 ปขึ้นไป ในอัตรารอยละ 100
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สิน ทรั พย ห มุ น เวี ย นอื่ น ประกอบด วย ค าใช จ า ยรอตั ด จ าย เงิน มั ด จํ า ลู ก หนี้อื่ น ค าใช จ า ย
ลวงหนา ลูกหนี้กรมศุลกากร และอื่นๆ บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 7.04 ลานบาท 4.59 ลานบาท 6.76
ลานบาท และ 8.34 ลานบาท ณ สิ้นป 2551-2553 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2554 ตามลําดับ สําหรับบริษัทและ
บริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเทากับ 7.16 ลานบาท และ 10.05 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และ ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 2/2554
รายละเอียดสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

คาใชจายรอตัดจาย
ลูกหนี้คูสัญญาเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจํา
เงินทดรองจาย
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
0.99 14.03
2.49 29.86
2.49 24.78
0.35 4.95
4.87 69.16
0.27 3.90
0.56 7.95
7.04 100.00

0.90
0.42
1.16
1.01
1.10
4.59

19.70
9.24
25.36
21.93
23.77
100.00

0.59
1.67
0.12
3.45
0.93
6.76

สวนที่ 2 หนา 144

8.78
24.65
1.77
51.09
13.70
100.00

2.17 26.01
0.36
4.27
2.29 27.45
1.04 12.42
8.34 100.00

0.59 8.24
1.67 23.32
0.16 2.23
3.86 53.91
0.88 1.30
7.16 100.00

2.18
1.64
0.36
2.27
1.12
10.05

21.66
16.31
3.54
22.56
11.15
100.00

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทไดลงทุนในบริษัท โตมิโช (ประเทศไทย) จํากัด (“โตมิโช”) ซึ่งเปนบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายโลหะและอโลหะทุกชนิด
จํานวน 11,400 หุน ราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน 1.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลว โตมิโชเปนธุรกิจเทรดดิ้งของประเทศญี่ปุน มีความชํานาญในการจัดหาและ
จําหนายวัตถุดิบประเภทอลูมิเนียม บริษัทซื้อวัตถุดิบจากโตมิโชในปริมาณที่ไมมากนัก โดยซื้อขายที่ราคาตลาด
ตอมาบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคงไวแตธุรกิจหลัก และเพื่อขจัดปญหาการขัดแยงทางผลประโยชน ที่
ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 จึงมีมติใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท โตมิโช
(ประเทศไทย) จํากัด ในราคาทุนเปนจํานวนเงิน 1.14 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทดําเนินการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว
ใหกับบุคคลภายนอกและไดรับชําระเงินเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ในป 2553 ถึงสิ้นไตรมาสที่ 2/2554 บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554 จํานวน 51.18 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด (“เอทู”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวจํานวน 20 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยมีบริษัทเปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 100.00
2) บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด (“พีทู”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 40 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท และมีทุนเรียกชําระ
แลวจํานวน 10 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4 ลานหุน มูลคาที่ชําระแลวหุนละ 2.50 บาท โดยมี
บริษัทเปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 100 ตอมาในระหวางไตรมาสที่ 2/2554 บริษัทไดจายชําระคาหุน
ใหแก พีทู จากการเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 3,999,997 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 6.0
ลานบาท ทําใหพีทูมีทุนเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 16.00 ลานบาทบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายชิ้นสวนที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) เชนเดียวกับบริษัท แตบริษัทยอย
จะมุงเนนไปที่ลูกคาเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม กลาวคือ บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด ผลิตชิ้นสวนที่ซับซอนนอย
และสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตในปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด มุงเนนไปยังกลุมลูกคาที่ตองการชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอนและตอง
ควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน ชิ้นสวนอากาศยาน ชิ้นสวนเครื่องมือทางการแพทย กลอง
ไมโครสโคป และเครื่องจักร โดยบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท ตั้งแตกอตั้งจนถึงสิ้นไตรมาสที่2/2554 ยังไมไดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชย จึงยังไมมีรายไดจากการประกอบธุรกิจแตอยางใด
3) PT. API Precision (“API”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เปนบริษัทรวมทุนระหวาง
บริษัทและ PT.Patec Presisi Engineering (“PPE”) ในสัดสวนรอยละ 50 ตอ 50 ของทุนจํานวน 1,000,000 USD
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โดยบริษัทไดจายชําระเงินไปจํานวน 500,000 USD คิดเปนมูลคา 15.18 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 API ยังไมได
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย
(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท ในขอ 2-2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิเทากับ 476.06 ลานบาท 533.22 ลานบาท เทากับ 667.97 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2551-2553 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นดังกลาวสาเหตุหลักมาจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อ
ขยายกําลังการผลิตในสวนงานที่มีแนวโนมขยายตัว ไดแก การลงทุนขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนอะไหลสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตในป 2551 ในขณะเดียวกันในป 2551 ยอดจําหนายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมกลอง
ถายภาพดิจิตอลมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กําลังการผลิตที่ปนสวนมาจากอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นจึงไมเพียงพอ บริษัทจึงมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติมใน
สวนของบริษัทเพื่อขยายกําลังการผลิตในสวนของงานอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล รวมเปนเงินลงทุนใน
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณในป 2551 รวมเทากับ 196.61 ลานบาท
สําหรับป 2552 ยอดจําหนายชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลยังคงเติบโต
อยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหบริษัทสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที บริษัทจึงมีการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตอีกจํานวน 100.21 ลานบาท ในป 2552
สวนในป 2553 รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ เพิ่มขึ้นเปน 667.97 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัทซื้อที่ดินที่ตําบลหนองขยาด จังหวัดชลบุรี จํานวนเงิน 3.40 ลานบาท เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมชีวิตคูขนาน
สําหรับใหพนักงานของบริษัทรวมทํากิจกรรมตางๆ เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีรวมกัน นอกจากนี้บริษัทไดมี
การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม 61.88 ลานบาท และมีงานระหวางกอสรางอีก 86.83 ลานบาท เพื่อเพิ่มสายการผลิตที่มี
ความตอเนื่องหรือเปนขั้นตอนหนึ่งที่กระทบตอกระบวนการผลิตในสายการผลิตหลักของบริษัท ไดแก การชุบ
เคลือบผิว ซึ่งการที่บริษัทเพิ่มสายการผลิตดังกลาวจะทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนการผลิตและระยะเวลา
ในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 อนุมัติใหซื้อที่ดินจาก
บุคคลภายนอกพื้นที่ประมาณ 10 ไร 87 ตารางวา เพื่อกอสรางโรงงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท และ
แบงพื้นที่บางสวนสําหรับใหบริษัทยอยเชา โดยในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ดังกลาวกับบริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในราคารวม 40.38 ลานบาท และเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2554 บริษัทไดจายชําระเงินคาที่ดินดังกลาวแลวทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะตองใชเงินทุนเพิ่มเติมในการ
กอสรางประมาณ 80 ลานบาท และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสแรกของป 2555
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณเทากับ 737.73ลานบาท เพิ่มขึ้น
69.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สาเหตุหลักมาจากการซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลัง
การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล และอื่นๆ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบลม และ
การตอทอเพื่อรองรับเครื่องจักรใหมที่สั่งซื้อเขามาในโรงงานที่ 4
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สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณของงบการเงินรวมเทากับ 760.51 ลานบาท จะเพิ่มขึ้นมาเมื่อ
เทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 22.78 ลานบาท สาเหตุมาจาก พีทูไดลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อใชในการ
ผลิตชิ้นสวนอะไหลโดยมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 8.61 ลาน บาท (สุทธิจากรายการ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยระหวางกันและคาเสื่อมราคา 1.38 ลานบาท) เอทู ไดลงทุนในเครื่องจักรมูลคา
ตามบัญชีเทากับ 12.27 ลานบาท และ API ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณสํานักงานมูลคาตามบัญชีเทากับ 1.90
ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทรายการหลักๆ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีเจาหนี้การคา เงินกูยืมจากกรรมการ
และดอกเบี้ยคางจาย และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน โดยหนี้สินรวมเทากับ 198.19 ลานบาท 166.70 ลานบาท
เท า กั บ 476.78 ล า นบาท และเท า กั บ 539.59 ล า นบาท ณ สิ้ น ป 2551-2553 และ ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2/2554
ตามลําดับ สําหรับหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ 476.86 ลานบาท และ 535.56 ลานบาท ณ สิ้นป
2553 และ สิ้นไตรมาสที่ 2/2554
เงินกูยืมจากกรรมการและดอกเบี้ยคางจาย และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 51
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ณ 30 มิ.ย.. 54
ณ 31 ธ.ค. 53
ณ 30 มิ.ย.. 54
1/
1/
1/
1/
1/
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ1/
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ 2/
55.50 7.59
0.81
0.11 45.00
4.65 63.15 5.78 45.00 4.66 75.38 6.88
เงินกูยืมจากกรรมการและดอกเบี้ยคางจาย 35.25 4.82 60.20
8.15
เงินกูยืมจากบริษัทยอย
- 17.00 1.56
2/
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- 225.00 23.23 270.00 24.71 225.00 23.29 270.00 24.63
รวม
90.75 12.41 61.01
8.26 270.00 27.88 350.15 32.04 270.00 27.95 345.38 31.51
1/ รอยละของสินทรัพยรวม
2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร มูลคาตามบัญชีรวม 36.31 ลานบาท และมีกรรมการของ
บริษัทรวมค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหนึ่งราคาตามบัญชี 33.77 ลานบาท และเครื่องจักรจํานวนหนึ่ง
ราคาตามบัญชี 121.26 ลานบาท รวม 155.03 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหนึ่งราคาตามบัญชี 33.12 ลานบาท และเครื่องจักรจํานวนหนึ่ง
ราคาตามบัญชี 114.02 ลานบาท รวม 147.13 ลานบาท

ในป 2551 และป 2552 บริษัทมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อขยายกําลังการผลิตและอื่นๆ
อยางตอ เนื่องรวมเทา กับ 211.84 ล านบาทในป 2551 และ 131.96 ล านบาทในป 2552 สง ผลทําใหเงินทุ น
หมุนเวียนภายในบริษัทไมเพียงพอบริษัทจึงไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เทากับ 55.50 ลานบาท และ 0.81 ลานบาท ณ สิ้นป 2551-2552 ตามลําดับ และมีเงินกูยืมจากกรรมการและ
ดอกเบี้ยคางรับเทากับ 35.25 ลานบาท และ 60.20 ลานบาท ณ สิ้นป 2551-2552 ตามลําดับ โดยเงินกูยืมจาก
กรรมการมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4-5 ตอป และมีกําหนดชําระเมื่อทวงถาม
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ในระหวางป 2553 บริษัทไดมีการกูยืมและชําระคืนเงินกูยืมกรรมการ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป
จายชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน แตในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2553 บริษัทไดจายคืนเงินกูยืมกรรมการทั้งจํานวน
สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมมียอดเงินกูยืมกรรมการคงคาง แตยังคงเหลือเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินจํานวน 45.00 ลานบาท
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 มีมติอนุมัติ
การขอรั บวงเงิ นสิน เชื่อ กับสถาบันการเงินแหง หนึ่ งจํานวน 300 ลานบาท เริ่มตั้ ง แตเดื อนเมษายน – เดือ น
กันยายน 2556 โดยเดือนที่ 1-9 อัตราดอกเบี้ย MLR-2.75% ตอป และเดือนที่ 10 เปนตนไป MLR – 1.75% ตอ
ปเริ่มชําระเงินงวดแรกในเดือนเมษายน 2554 ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรที่มีมูลคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 155.03 ลานบาท เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินกิจการ การ
ลงทุนเพื่อขยายกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเบิกใชวงเงินดังกลาวไปแลวจํานวน 225 ลาน
บาท ทั้งนี้สัญญาเงินกูยืมดังกลาวระบุขอปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) กําหนดใหบริษัทตองดํารงสัดสวนหนี้ตอสวนของผูถือหุนไมใหเกินกวา 2 ตอ 1 ซึ่ง ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.98 เทา
2) กําหนดใหบริษัทตองดํารงสัดสวนความสามารถในการชําระหนี้ไมใหต่ํากวา 1.5 เทา ซึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสัดสวนความสามารถในการชําระหนี้เทากับ 1.85 เทา
3) กําหนดใหการถือหุนในบริษัทของครอบครัวการุณกรสกุล ในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 51
ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ครอบครัวการุณกรสกุล ถือหุนในบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 84.37
ในระหวางงวด 6 เดือนแรกป 2554 บริษัทเบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมจํานวน
45 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินเทากับ 270 ลานบาท
และบริษัทกูยืมเงินจาก เอทู ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเมื่อทวงถามจํานวน 17 ลานบาท และคิดดอกเบี้ย
ระหวางกันในอัตรารอยละ 4.75 ตอป โดยบริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินกูยืมจากทั้ง 2 แหลงไปลงทุนซื้อที่ดิน
และเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตและกอสรางโรงงานใหม
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคาสวนใหญเปนเจาหนี้คาวัตถุดิบ เชน เหล็ก อลูมิเนียม เปนตน โดยเจาหนี้เฉลี่ยรอยละ
97.68 เปนเจาหนี้ภายในประเทศ และเฉลี่ยรอยละ 2.32 เปนเจาหนี้ตางประเทศ มีระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit
Term) ประมาณ 30-90 วัน
เจาหนี้การคาของบริษัทเทากับ 66.90 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 63.73 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปน 119.18 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และเทากับ 118.81 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งการเพิ่มขึ้นในป 2553 และสิ้นไตรมาสที่ 2/2554 แปรผันตามปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น หรือคิดเปนระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 50 วัน 51 วัน 50 วัน และ 61
วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -2553 และ 30 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ ซึ่งยังอยูในชวงระยะเวลาการใหสินเชื่อ
ที่บริษัทไดรับจากเจาหนี้การคา
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ไดแก โบนัสคางจาย คาใชจายคางจาย เจาหนี้กรมสรรพากร เจาหนี้อื่น และ
อื่นๆ จํานวนเทากับ 16.69 ลานบาท 12.43 ลานบาท 22.28 ลานบาท และ 15.41 ลานบาท ณ สิ้นป 2551- 2553
และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2554 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นตามงบการเงินรวมเทากับ 22.36 ลานบาท และ 15.93
ลานบาท ณ สิ้นป 2553 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2554

โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้สรรพากร
เจาหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 51
ลานบาท รอยละ
9.35
56.06
5.36 32.12
0.68 4.09
1.30 7.73
16.69 100.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 52
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ณ 31 ธ.ค. 53
ไตรมาสที่ 2/54
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
6.51
52.37 15.75 70.72
4.50 29.20
15.75 70.44
4.50 28.25
2.02 16.25 0.97
4.35
1.75 11.33
1.01
4.53
2.05 12.85
1.43 11.49
6.30 40.86
6.31 39.58
1.63 13.11 4.28 19.23
1.69 10.96
4.28 19.16
1.69 10.60
0.84
6.78 1.28
5.70
1.18
7.66
1.32
5.87
1.39
8.72
12.43 100.00 22.28 100.00 15.41 100.00
22.36 100.00 15.93 100.00

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป บริษัทและกลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 19 เรื่อ ง ผลประโยชน พนั ก งาน โดยมาตรฐานการบัญชี ไ ด กํ าหนดให ก ลุม บริ ษั ท รับรู ผ ลประโยชน ข อง
พนักงานเปนคาใชจายเมื่อกลุมบริษัทไดรับผลประโยชนที่เกิดจากการใหบริการของพนักงาน พรอมทั้งรับรู
หนี้สินเมื่อพนักงานไดใหบริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนของพนักงานที่กลุมบริษัทจะตองจายในอนาคต
กลุมบริษัทไดเลือกใชแนวทางการเพิ่มหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานกรณีการเกษียณอายุหรือ
การเลิกจางตามกฎหมายแรงงาน โดยทําการปรับปรุงจํานวนหนี้สินดังกลาวจํานวน 8.83 ลานบาท สําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และ 8.99 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม เขาไปในกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ตามแนวทางที่กําหนดไวเปนทางเลือกใหถือปฏิบัติในชวงของการเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 บริษัทและกลุมบริษัทรับรูคาใชจายผลประโยชนพนักงานกรณีการเลิก
จางหรือเกษียณอายุและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจํานวน 1.12 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการและจํานวน 1.14 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม สงผลทําใหหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานกรณีการเกษียณอายุหรือเลิกจางตามกฎหมายแรงงานเพิ่มขึ้นเปน 9.95 ลานบาท สําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และจํานวน 10.13 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
1. กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาสินทรัพยและบริการอื่นๆโดยสัญญามีอายุตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป
โดยที่จะตองจายชําระภายใน 1 ป เปนจํานวน 2.14 ลานบาท และเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 0.80 ลานบาท
รวมเทากับ 2.94 ลานบาท
2. บริษัทมีภาระผูกพันจากการทําเลตเตอรออฟเครดิตเปนจํานวนเงินประมาณ 160.75 ลานเยน ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการซื้อเครื่องจักรและจํานวน 0.19 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบ
3. บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเหลืออยูเปนจํานวน 3.03 ลานบาท ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับการค้ําประกันการใชไฟฟาของบริษัท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนเทากับ 532.89 ลานบาท 571.77 ลานบาท ณ สิ้นป 2551-2552 ตามลําดับ เปนผล
มาจากบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิเทากับ 96.79 ลานบาท 65.89 ลานบาท ในป 2551-2552 ตามลําดับ
ถึงแมวาในระหวางปของแตละปบริษัทไดมีการจายเงินปนผลก็ตาม แตเนื่องจากกําไรสุทธิในแตละปมากกวา
เงินปนผลที่จายไปจึงทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
ณ สิ้นป 2553 สวนของผูถือหุนลดลงเหลือ 491.70 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทมีผลประกอบการกําไร
สุทธิจํานวน 144.92 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนระหวางปจํานวน 54.00 ลานบาท (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2553) รวม 198.92 ลานบาท แตเนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํานวน 279.00 ลานบาท จึงทําใหสวน
ของผูถือหุนลดลงเหลือ 491.70 ลานบาท
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เทากับ 553.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเทากับ 491.70 ลานบาท เปนจํานวน 61.4 ลานบาท เนื่องจากในงวด 6 เดือน
ของป 2554 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ 70.23 ลานบาท แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีดังกลาวทําใหกําไรสะสมลดลงจํานวน 8.83 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเทากับ
553.10 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
สวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม เทากับ 489.23 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้น
เปน 546.41 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เนื่องจากในงวด 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 66.17 ลานบาท แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ดังกลาวทําใหกําไรสะสมลดลงจํานวน 8.99 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ
546.41 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
รายละเอียดการเพิ่มทุน
• เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีก 45 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 180 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 225 ลานบาท
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โดยออกหุนสามัญจํานวน 0.45 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวน โดยแบงการจัดสรรออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เสนอขายจํานวน 0.405 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 100 บาท ซึ่งไดมีการเรียก
ชําระและรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
ครั้งที่ 2 เสนอขายจํานวน 0.045 ลานหุน ในราคาเสนอขายหุนละ 300 บาท ซึ่งไดมีการเรียก
ชําระและรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลวในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
• เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีก 75 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม 300 ลานบาท
โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 75 ลานหุน จากเดิม 225 ลานหุน รวมเปน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท เพื่ อ เสนอขายให แ ก ป ระชาชนเป น การทั่ ว ไป ซึ่ ง บริ ษั ท ได มี ก ารจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น และ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
รายละเอียดการจายเงินปนผลในป 2551-ไตรมาสที่ 2/2554 สรุปดังนี้
• เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจาก
ผลการดําเนินงานป 2549 เพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 15.00 บาท เปนจํานวนเงินรวม
27.00 ลานบาท และดําเนินการจายเงินปนผลในวันที่ 16 มีนาคม 2550
• เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน
ป 2550 เพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 15.00 บาท เปนจํานวนเงินรวม 27.00 ลานบาท และดําเนินการ
จายเงินปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
• เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปน
ผลระหวางกาลป 2552 ในอัตราหุนละ 15.00 บาท เปนเงินรวม 27.00 ลานบาท และดําเนินการจายเงินปนผล
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
• เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ
15.00 บาท เปนจํานวนเงินรวม 27.00 ลานบาท และดําเนินการจายเงินปนผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
• เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อจายเงิน
ปนผลระหวางกาลป 2553 ในอัตราหุนละ 15.00 บาท เปนเงินรวม 27.00 ลานบาท และดําเนินการจายเงิน
ปนผลในวันที่ 27 ตุลาคม 2553
• เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 225.00 ลานบาท โดยบริษัทจายเงินปนผลในวันที่ 28 ธันวาคม 2553
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สภาพคลอง
กระแสเงินสด :
(หนวย : ลานบาท)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ป 2551 ป 2552 ป 2553 6 เดือน
2553
168.48 146.90 234.62
114.61

6 เดือน
2554
123.06

งบการเงินรวม
ป 2553
6 เดือน
2554
233.62
117.41

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

(97.16)

36.10

8.57

33.39

56.79

8.31

57.88

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

71.32

183.00

243.19

81.22

66.27

241.93

59.53

(189.84) (124.72) (211.73)

(164.12) (187.52)
80.15 (15.81)

(154.51)
90.56

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

63.50

(56.69)

(15.81)

(70.38)
(13.54)

16.33

17.92

33.57

15.22

15.87

56.52

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดอยูระหวาง 96.79-145.55 ลานบาท
ในป 2551-2553 ประกอบกับบริษัทเปนธุรกิจผลิตจึงมีคาเสื่อมราคาเปนจํานวนมาก รวมถึงรายการอื่นที่ไมได
จายเปนเงินสดออกไป ทําใหบริษัทมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงานอยูระหวาง 168.48-234.62 ลานบาท ในป 2551- 2553 อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาบริษัทมีการ
บริหารสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงไดมาจาก (ใชไปใน) สุทธิเทากับ (97.16) ลานบาท
36.10 ลานบาท และ 8.57 ลานบาท ในป 2551-2553 ซึ่งสวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การคา สินคา
คงเหลือ และเจาหนี้การคา สงผลใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเทากับ 71.32
ลานบาท 183.00 ลานบาท และ 243.19 ลานบาท ในป 2551-2553 ตามลําดับ
จากการขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ชิ้ น ส ว นอะไหล สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต และ
เครื่องปรับอากาศ ทําใหบริษัทมีการซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญเปนเครื่องจักรและอุปกรณ สงผลให
บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุนเทากับ (189.84) ลานบาท (124.72) ลานบาท และ
(211.73) ลานบาท ในป 2551-2553 ตามลําดับ
ป 2551 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุนมากกวาเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ทําใหบริษัทตองกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกูยืมจากกรรมการเพิ่มเติมเพื่อใชในการ
ลงทุนซื้อเครื่องจักร ดอกเบี้ยจาย และจายเงินปนผล สงผลใหในป 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป
ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 63.50 ลานบาท สวนในป 2552 บริษัทมีการกูยืมกรรมการเพิ่มขึ้นระหวางป อยางไรก็
ตามในระหวางปไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืมกรรมการบางสวน ชําระหนี้คืนเงินกูยืมระยะสั้นของสถาบัน
การเงิน ดอกเบี้ยจาย และจายเงินปนผล ทําใหมีเงินสดสุทธิ ไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (56.69) ลาน
บาท ในป 2552
สําหรับป 2553 บริษัทมีเงินสดไดมาจากการกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
และบุคคลที่เกี่ยวของกัน รวม 279.19 ลานบาท และไดรับเงินเพิ่มทุนจํานวน 54.00 ลานบาท รวมเงินกูยืมและ
เงินเพิ่มทุนเปน 333.19 ลานบาท แตเนื่องจากในระหวางปมีการจายเงินปนผลและชําระคืนเงินกูยืมกรรมการ
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จํานวน (349) ลานบาท ทําใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ (15.81) ลาน
บาท
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) ของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 2551-2553 เปนบวกเทากับ 16.33 ลานบาท 17.92 ลานบาท และ 33.57
ลานบาท ตามลําดับ
ในป 2553 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน
300 ลานบาท และมีการเบิกใชวงเงินกูดังกลาวเพียง 225 ลานบาท ในป 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานและขยายกิจการ ซึ่งในป 2553 บริษัทไดมีการซื้อเครื่องจักรและขยายโรงงานอยางตอเนื่องและ
ลงทุนในบริษัทยอยรวมเปนจํานวน 211.73 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลจาก
กําไรที่ไดสะสมมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันใหแกผูถือหุนในป 2553 ดวยเชนกัน โดยบริษัทสามารถ
จายเงินปนผลสวนใหญไดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 243.19 ลานบาท ในป 2553
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 15.87 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 17.70 ลานบาท ถึงแมวาในระหวางไตรมาสที่ 2/2554
บริษัทจะมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 123.06
ลานบาท และมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินบริษัทยอยจํานวน 17.00 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจํานวน 63.15 ลานบาท ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายของบริษัทใน
ไตรมาสที่ 2/2554 เติบโตอยางรวดเร็วสงผลทําใหเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสวนใหญไปอยูในรายการลูกหนี้
การคา สินคาคงเหลือ และอื่นๆ เปนจํานวนมาก สงผลทําใหในระหวางงวดมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงานลดลงเทากับ 56.79 ลานบาท ประกอบกับมีการลงทุนใน API จํานวน 15.18 ลานบาท เงินสด
จายเพิ่มทุนในพีทู จํานวน 6.0 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 7.58 ลานบาท
จายเจาหนี้คาสินทรัพย 65.32 ลานบาท และลงทุนซื้อที่ดินและเครื่องจักรรวม 70.04 ลานบาท จึงสงผลทําให
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 330 มิถุนายน 2554 ลดลงเทากับ 17.70 ลานบาท
บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 53.10 ลานบาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2554 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเทากับ 56.52 ลานบาท เปนจํานวน 3.42 ลาน
บาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 59.53 ลานบาท เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุนใชไป 154.51 ลานบาท และเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 90.56 ลานบาท ทําใหเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดลดลง 3.42 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลอง :
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.24 เทา 1.18 เทา 0.77 เทา และ 0.78 เทา ในป 25512553 และไตรมาสที่ 2/2554 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน โดย
ในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม ทําใหแหลงเงินทุนจาก
ภายในบริษัทไมเพียงพอจําเปนตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากกรรมการและเงินกูระยะสั้นและยาวจากสถาบัน
การเงิน สงผลทําใหสภาพคลองในชวงที่ผานมาของบริษัทลดลง
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สําหรับอัตราสวนสภาพคลองอื่น ไดแก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 52 วัน ในป 2551
เนื่องจากป 2551 เปนปที่อุตสาหกรรมยานยนตมีการเติบโต ลูกคาของบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับปกอนสงผลใหงายตอการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท แตในป 2552 อุตสาหกรรมยานยนตหดตัวลง ลูกคาสวน
ใหญของบริษัทพยายามที่จะยืดระยะเวลาการชําระหนี้ใหมากที่สุดจึงเปนเหตุใหระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ใน
ป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 65 วัน ตอมาในป 2553 บริษัทพยายามบริหารการจัดเก็บหนี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประกอบกับในป 2553 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการเติบโตจากปกอนสงผลทําใหระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้ลดลงเหลือ 47 วัน และไตรมาสที่ 2/2554 เทากับ 53 วัน
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย คือระยะเวลาตั้งแตผลิตจนกระทั่งขายสินคาซึ่งที่ผานมามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 53 วัน เปน 69 วัน ลดลงเปน 44 วัน และเพิ่มขึ้นเปน 54 วัน ในป 2551-2553 และไตรมาสที่ 2/2554
ตามลําดับ เนื่องจากตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทวาจางผูผลิตภายนอก (Outsource) ผลิตชิ้นงานบางสวน เพื่อ
บริษัทจะสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนที่วาจางผลิตจากภายนอกไปใชใน
ขั้นตอนอื่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีกวา สงผลใหระยะเวลาในการผลิตนานขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทพยายามที่
จะพัฒนาการจัดการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยนําระบบ TPS ซึ่งเปนมาตรฐานที่โตโยตามอบใหแก
ผูประกอบการที่นําระบบการผลิตของโตโยตามาใชในการประกอบธุรกิจตามมาตรฐานที่โตโยตากําหนดโดย
เริ่มในปลายป 2552 สงผลทําใหระยะเวลาในการผลิตจนกระทั่งขายสินคาลดลงเหลือเพียง 44 วัน ในป 2553
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 50 วัน 51 วัน 50 วัน และ 61 วัน ในป 2551- 2553 และไตร
มาสที่ 2/2554 ตามลําดับ โดยระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยมีระยะเวลาใกลเคียงกันตั้งแตป 2551 เปนตนมา
เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการจัดซื้อวัตถุดิบโดยตรงโดยไมผานตัวแทนจําหนายเพื่อใหไดวัตถุดิบราคาถูกลง แตมี
เทอมการจายชําระเงินเร็วขึ้น ประกอบกับบริษัทจายชําระหนี้ตรงตามกําหนดเวลาเพื่อรักษาความสัมพันธอันดี
ระหวางบริษัทและผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
สําหรับวงจรเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 55 วัน เปน 83 วัน ในป 2551-2552 ตามลําดับ
อยางไรก็ตามจากนโยบายการติดตามหนี้อยางใกลชิด การนําระบบ TPS มาใชในการจัดการระบบการผลิต และ
การจายชําระหนี้ตรงเวลาสงผลใหวงจรเงินสดของบริษัทลดลงเหลือ 41 วัน ในป 2553 แสดงใหเห็นถึงการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและสภาพคลองที่ดีขึ้น
สําหรับไตรมาสที่ 2/2554 ถึงแมวาระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย และขายสินคาเฉลี่ยนาน
ขึ้นก็ตาม แตบริษัทสามารถที่จะบริหารระยะเวลาในการชําระหนี้ใหนานขึ้นเชนเดียวกัน แตระยะเวลาที่ชําระหนี้
นานขึ้นยังไมครอบคลุมการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยและขายสินคาเฉลี่ย จึงทําใหวงจรเงิน
สดของบริษัทในไตรมาสที่ 2/2554 เพิ่มขึ้นเปน 46 วัน
อัตราสวนที่สําคัญอื่นๆ :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 15.07 รอยละ 8.97 และรอยละ 16.98 ในป
2551-2553 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร เทากับรอยละ 40.09 รอยละ 27.56 และรอยละ 37.85 ในป
2551-2553 ตามลําดับ จะเห็นไดวาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรของบริษัทลดลงในป
2552 เนื่องจากในชวงป 2551-2552 ที่ผานมาบริษัทมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับการฟนตัวและขยายตัว
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ของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต ทําใหมีรายไดจากการขายเติบโตในป 2551 ในทางตรงกันขาม ในป 2552
ภาวะอุตสาหกรรมยานยนตกลับชะลอตัวและมียอดขายโดยรวมลดลงสงผลทําใหการขยายกําลังการผลิตใน
สินทรัพยถาวรในชวงที่ผานมาไมสอดคลองกับการหดตัวของอุตสาหกรรมโดยรวมสงผลทําใหบริษัทยังไม
สามารถใชสินทรัพยที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดรายไดไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามในป 2553 อุตสาหกรรมยานยนต
และอื่นๆ ขยายตัวเมื่อเทียบจากปกอนประกอบกับยอดขายชิ้นสวนอะไหลสําหรับอุตสาหกรรมกลองถายภาพ
ดิจิตอลมีการเติบโตอยางรวดเร็วทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยและสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทเทากับรอยละ 13.63 และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวรรอยละ 32.59 ในไตรมาสที่ 2/2554 ซึ่งมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับป 2553 ซึ่งเทากับรอยละ 16.98
และรอยละ 37.85 ตามลําดับ ถึงแมวาอัตรากําไรสุทธิของบริษัทรอยละ 16.47 ในไตรมาสที่ 2/2554 ใกลเคียงกับ
ป 2553 ซึ่งเทากับรอยละ 15.93 ก็ตาม แตเนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2554 บริษัทยังมีการลงทุนในที่ดิน เครื่องจักร
อยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและการดําเนินงานบริษัทยอยในอนาคต
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัทมีอัตราสวนนอยกวา 1 เทา คือเทากับ
0.37 เทา 0.29 เทา ในป 2551-2552 แสดงใหเห็นวาการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต และสินทรัพย
อื่นๆ สวนใหญมีแหลงเงินทุนมาจากสวนของทุน โดยมีสวนนอยมาจากเงินกูยืมกรรมการและสถาบันการเงิน
ทําใหบริษัทมีคาใชจายดอกเบี้ยจํานวนไมมากในแตละป แตในป 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุนเทากับ 0.97 เทา และ 0.98 เทา ในไตรมาสที่ 2/2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการขยายการลงทุนของบริษัท
ในชวงหลังมาจากเงินกูยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ
บริษัทเพียงพอที่จะจายดอกเบี้ยไดพิจารณาจากอัตรสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยที่เทากับ 73.88 เทา 187.08
เทา 245.84 เทา 144.30 เทา ในป 2551-2553 และไตรมาสที่ 2/2554 ตามลําดับ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ป 2553 คาตอบแทนของบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชี รวม 0.56 ลานบาท
ประกอบดวยคาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 0.35 ลานบาท คาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 0.05 ลานบาท
และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม 0.06 ลานบาท
ป 2554 คา ตอบแทนของบริ ษั ท เอส พี ออดิ ท จํ า กัด ในฐานะผู ส อบบั ญชีร วม 0.92 ล า นบาท
ประกอบดวยคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 จํานวน 0.40 ลานบาท คาสอบทานงบการเงินไตรมาสละ
0.05 ลานบาทรวม 0.15 ลานบาท ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม 0.06 ลานบาท และ คา
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทยอย 3 แหง รวมถึงการจัดทํางบการเงินรวม 0.31 ลานบาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีไมเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กับบริษัท
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนของบริษัท สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ อยางไรก็
ตามบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนใหญผานผูจัดจําหนายในประเทศซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินบาท จึงทํา
ใหบริษัทไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีดังกลาว แตในบางกรณีวัตถุดิบที่มี
คุณสมบัติตามที่ลูกคากําหนดไมมีจําหนายภายในประเทศ หรือในบางกรณีลูกคาเปนผูกําหนดรายชื่อผูจัด
จํ า หน า ยวั ต ถุ ดิ บ ให บ ริ ษั ท เป น ผู เ ลื อ ก ซึ่ ง ผู จั ด จํ า หน า ยวั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล า วล ว นแต เ ป น ผู จั ด จํ า หน า ยที่ อ ยู ใ น
ตางประเทศ ทําใหบริษัทตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางสวนโดยตรงจากตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในกรณีดังกลาวซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
18.20 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
แตเนื่องจากบริษัทมีการจําหนายชิ้นสวนใหแกลูกคาในตางประเทศและไดรับชําระเงินเปน
เงินตราตางประเทศดวย บริษัทจึงใชเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการขายไปจายชําระคาซื้อวัตถุดิบโดย
เงินตราตางประเทศที่บริษัทไดรับจากการขายชิ้นสวนโลหะมีจํานวนใกลเคียงกับจํานวนเงินตราตางประเทศที่
บริษัทตองจายชําระเปนคาวัตถุดิบ โดยในไตรมาสที่ 2/2554 บริษัทมีรายไดจากการขายชิ้นสวนเปนเงินตรา
ตางประเทศจํานวน 2.57 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนจํานวนเงินเทียบเทา 78.90 ลานบาท และมียอดสั่งซื้อ
วัตถุดิบเปนเงินตราตางประเทศประมาณ 1.17 ลานดอลลารสหรัฐ 1.86 ลานเยนและ 0.04 ลานดอลลารสิงคโปร
คิดเปนจํานวนเงินรวมเทียบเทา 37.88 ลานบาท จากลักษณะการทําธุรกิจดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวาบริษัทมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจคอนขางต่ํา เนื่องจากมีรายรับและ
รายจายบางสวนเปนเงินตราตางประเทศที่มีจํานวนคอนขางใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนําเขาเครื่องจักร
จากตางประเทศ โดยบริษัทนําเขาเครื่องจักรสวนใหญจากประเทศญี่ปุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมี
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรคงคางเปนสกุลเงินตางประเทศประมาณ 113.23 ลานเยน คิดเปนจํานวนเงินเทียบเทา
ประมาณ 43.25 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว
โดยมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
2. การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 75 ลานหุน
จากเดิม 225 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน 300 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุนชําระ
แลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราสวนตางๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือ
จํานวนหุนของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect)
เชน กําไรสุทธิตอหุน (earnings per share) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (return on equity) เปนตน ซึ่ง
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ผลกระทบดังกลาวหากพิจารณาจากขอมูลอดีตในป 2553 จะเห็นไดวากําไรสุทธิตอหุนของป 2553 จะลดลงจาก
0.64 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จํานวน 225 ลานหุน) เหลือ 0.48 บาทตอหุน
อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและการนําหุนเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายขายหุนจะนําไปลงทุน
และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่นๆ จากการเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน และภาพพจนที่ดีในการเปนบริษัทจด
ทะเบียนที่สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตบริษัทจะมี
รายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
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