
 
บทที่ 4 

ขอมูลเบื้องตนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 
 

สําหรับเนื้อหาของบทนี้เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและ
ช้ินสวนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ประกอบดวยกลุมบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุต
สาหกรรมยายยนต โดยแสดงถึงผลิตภัณฑของแตละบริษัท  ปจจัยความเสี่ยง  ฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มความเขาใจในรายละเอียดตางๆของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้น
สวนมากขึ้น และสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย  อีกทั้งยัง
เปนประโยชนแกนักลงทุนที่สนใจซึ่งหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนประกอบดวย      11 
หลักทรัพยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
4.1  บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
              บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยคือ “AH”  กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่     
25 มีนาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ   ผลิตและติดตั้งอุปกรณจับยึดเพื่อใชในการประกอบ
รถยนตแบบครบวงจร ออกแบบและผลิตแมพิมพ และผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนตเพื่อสงใหผูผลิต
รถยนตอีกทั้ง มีบริษัทยอยหนึ่งแหงผลิตโครงรถกระบะและอีก 2 แหงเปนตัวแทนจําหนายและศูนย
บริการรถยนต  ปจจุบันตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

4.1.1      ปจจัยความเสี่ยง 
              1)   ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต 
         บริษัทผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต เพื่อสงให ผูผลิตรถยนต  ในป  2546          

ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถยนตนี้จะมีคูแขงจํานวนมากราย มีทั้งผูผลิตชิ้นสวนภายใน
ประเทศและผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศที่เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ทําใหคอนขางมั่น
ใจในการรักษาระดับยอดขาย   เนื่องจาก บริษัทผูผลิตรถยนตจะสั่งซื้อช้ินสวนแบบใดแบบหนึ่งจากผู
ผลิตชิ้นสวนรถยนตเพียงรายเดียวเทานั้น และจะสั่งซื้อไปเรื่อยๆตามสัญญาระยะยาวที่ทําไวเปนเวลา
หลายป  จึงทําใหเกิดความคุนเคยและมั่นใจในคุณภาพและการสงของที่ตรงตอเวลาของผูผลิตจึงไม
คอยมีการเปลี่ยนผูผลิตชิ้นสวน สําหรับการที่คูแขงจากตางประเทศจะมาตั้งถ่ินฐานผลิตในประเทศ
ไทยตองใชเงินลงทุนสูงและตองใชเวลานาน เปนการยากที่มีคูแขงที่สามารถแขงขันทางดานตนทุน
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ได  อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ  ทําใหมีความได
เปรียบบริษัทคูแขงสําหรับการผลิตชิ้นสวนรถยนตภายในประเทศ 

2)    ความเสี่ยงกรณีมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว 

       เนื่องจากมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียวซ่ึงถือหุนอยูประมาณรอยละ 40 และถือไดวา
เปนผูบริหารหลักที่มีความสําคัญมาก   เนื่องจากมีประสบการณกวา 28 ปในอุตสาหกรรมรถยนต
และมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีกับลูกคา และผูประกอบการรายอื่น อีกทั้งยังเปนผูอํานวยการฝาย
การตลาด ซ่ึงรับผิดชอบในการหาธุรกิจและลูกคาสวนใหญ   ถาหากขาดผูบริหารหลักแลวแลว อาจ
จะประสบปญหาทางดานการตลาดในการหาลูกคาได  

3)    เสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดจากอุปกรณจับยึดเพื่อประกอบรถยนต   
(Car Assembly Jig) 

        รายไดจากอุปกรณจับยึดประมาณ 234.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ13 ของราย
ไดทั้งหมดในป 2545 ประมาณ 158.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.05 ของรายไดทั้งหมดในป 2546 
รายไดจากอุปกรณจับยึดจะมีลักษณะการแกวงตัวคอนขางสูง   เนื่องจากการขายอุปกรณจับยึดเปน
การขายแบบครั้งตอคร้ังและไมมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา   ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะประมาณการ
ยอดขายของอุปกรณจับยึด  

4)    ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพไมไดตามบรรทัดฐานที่ลูกคากําหนด 
                  เนื่องจาก  คุณภาพสินคาเปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมรถยนตคํานึงถึงความผิดพลาดของชิ้นสวนเพียงหนึ่งชิ้นอาจสงผลกระทบใหเกิดความ
เสียหายในวงกวางทั้งในรูปของตัวเงินและชื่อเสียงของผูผลิตรถยนต   ดังนั้นอัตราสวนชิ้นงานที่เสีย
จึงไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนบรรทัดฐานในการประเมินคุณภาพของผูผลิตชิ้นสวนรถยนต เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการถูกลดปริมาณงานใหนอยลงหรือถูกยกเลิกสัญญาไดเพราะอาจมีความเสี่ยงจาก
การสูญเสียลูกคาซึ่งอาจสงผลไปถึงการหยุดการผลิตภายในโรงงาน  

5)     ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
         เมื่อพิจารณาเงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินตราตางประเทศจากสถาบันการเงิน

พบวา มีจํานวน 0.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม 2546 ซ่ึงไมมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงทางการเงินจากการออนตัวของคาเงินบาทเมื่อ
เทียบกับเงินสหรัฐฯ ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนชําระคืนเงินกูที่สูงขึ้นและภาระการชําระหนี้ตางประเทศ
ของบริษัทฯอยูที่ประมาณ 137,800 เหรียญสหรัฐฯตอไตรมาส  
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6)     ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในนโยบายจากภาครัฐ 

           ในธุรกิจชิ้นสวนรถยนตและอุปกรณจับยึดรถยนต อาจจะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของภาษีศุลกากรและการกีดกันทางการคา เชน การเปลี่ยนแปลงภาษีนําเขา
เหล็กจะสงผลกระทบตนทุนของบริษัทโดยตรง (ราคาเหล็ก) และการเปลี่ยนแปลงภาษีนําเขาของ
ช้ินสวนรถยนตจะกระทบความสามารถของบริษัทในการแขงขันกับผูผลิตจากตางประเทศ เชน การ
ลดภาษีนําเขาชิ้นสวน อาจทําใหคูแขงตางประเทศสามารถแขงขันกับบริษัททางดานราคาและตน
ทุนไดมากขึ้น ทั้งนี้ในปจจุบันรัฐบาลไดมีเปดเสรีของอุตสาหกรรมรถยนต ซ่ึงการเปดเสรีจะทําให
ภาษีศุลกากรสําหรับชิ้นสวนรถยนตที่ผลิต เหลือ 0-5% และคาดวาจะทําใหประเทศคูคาใช
ประโยชนทางภาษีนี้เพื่อเพิ่มการคาระหวางกัน เพราะฉะนั้นทางบริษัทฯเองควรจะไดประโยชนนี้ 
อีกทั้ง รัฐบาลไทยก็มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศเพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตรถยนตในเอเซีย ซ่ึงนาจะสงผลดี ในฐานะที่เปนผูผลิตชิ้นสวนในประเทศ 

4.1.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจาก ตาราง

แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546  แตละปของบริษัท       
อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547)  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 พบวา มีสินทรัพยรวมจํานวน 3,986.28 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้น 2,889.96 ลานบาท จากมูลคาสินทรัพยรวมจํานวน 1,096.32 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
โดยมีปจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยในบริษัทยอย คือ บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด อีกทั้ง
รายไดรวม ในชวงป 2544 และ 2545 เพิ่มขึ้นจาก 1,226.64 ลานบาท ในป 2544 เปน 1,738.56 ลาน
บาทในป 2545  สวนในป 2546 มียอดรายไดปรับตัวสูงขึ้นจากป 2545 เปนเทาตัว โดยมีรายไดถึง 
4,048.74 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 132.9   

ในป 2545 มีกําไรสุทธิจํานวน 132.37 ลานบาท เพิ่มขึ้น 112.90 ลานบาทเมื่อเทียบ
กับป 2544 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 19.47 ลานบาท  อยางไรก็ตามกําไรสุทธิในป 2546 อยูที่ 310.15 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 134.3 เมื่อเทียบกับป 2545  สวนอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 1.31 
เทาในป 2545 เปน 1.07 เทาในป 2546 เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจในการลงทุนในบริษัทยอย ทํา
ใหยอดหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้น  และถากลาวถึงโครงสรางเงินทุน พิจารณาไดจากอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุนสูงขึ้นจากอัตรา  0.91 เทา ในป 2545 เปน 1.1 เทา ในป 2546 ถึงแมวาอัตราสวน
หนี้สินตอทุนจะสูงขึ้น แตถือไดวามีเสถียรภาพมากในดานโครงสรางเงินทุน  ดังนั้น กลาวโดยสรุป

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (ลานบาท) 676,295 1,096,316 3,986,277 
2.หนี้สิน (ลานบาท) 505,520 523,512 2,502,112 
3.สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 170,775 572,804 1,484,165 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (ลานบาท) 130 210 240 
5.รายได (ลานบาท) 1,225,502 1,729,598 4,016,807 
6.กําไรสุทธิ (ลานบาท) 19,470 132,374 310,157 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.77 1.31 1.07 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.01 35.60 30.16 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.97 14.94 12.20 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) - 10.15 20 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.96 0.91 1.1 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.59 7.61 7.66 
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แลวไมเพียงแตจะเปนการแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามอุตสาหกรรมรถยนต
แลวหากยังแสดงถึง การพัฒนาและขยายตัวของธุรกิจ การเสริมสรางความสัมพันธกับลูกคาที่แข็ง
แกรงขึ้น และการควบคุมคาใชจายตางๆเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานอยางเขมงวด 

 

4.2  บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) 
             บริษัท ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยคือ “BAT-3K” จัดตั้งเปน
บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ อยูในหมวดยาน
พาหนะและชิ้นสวน ปจจุบันตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯประกอบดวย กลุมขอไพบูลยถือหุนรอยละ 31.88 และ
กลุมดํารงเกียรติเวช รอยละ 2.66 มีทุนจดทะเบียนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวหุน
สามัญ 20,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) 
จําหนายสินคาของบริษัทฯสําหรับตลาดรถใหม (Original Equipment Market :OEM) และสงออก
บริษัทผลิตภัณฑ  3 เค จํากัด จําหนายสําหรับตลาดทดแทน  (Replacement Equipment Market : 
REM ) และบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด  จําหนายตะกั่วผสมใหบริษัทฯเพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิต  อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินคาและระบบการบริหารงานมีคุณภาพเทียบเทา
มาตรฐานสากลจนไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 และใบรับรองระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน QS 9000 บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการไปสูการทํางานในระบบบริหาร
คุณภาพ ISQ 14000 ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่
ตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได โดยเฉพาะกลุมชิ้นสวนอุตสาหกรรมประกอบ
รถยนตและเพื่อการสงออก และบริษัทฯดําเนินการบริหารงานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  
 4.2.1      ปจจัยความเสี่ยง 

               1)   ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ 
                         วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับการผลิตแบตเตอรี่  คือตะกั่วบริสุทธิ์และตะกั่วผสม 

ซ่ึงมีสัดสวนในการผลิตรวมกันประมาณรอยละ 50 ของตนทุนการผลิตทั้งสิ้น  ดังนั้นจึงมีปจจัย
ความเสี่ยงจากการตองพึ่งพิงวัตถุดิบจากผูจําหนายนอยราย และปจจัยความเสี่ยงของความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ   เนื่องจากตะกั่วบริสุทธิ์เปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองนําเขาจากตางประเทศเทา
นั้น เปนผลใหอาจประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสงผลกระทบตอแผนการผลิตได ถาหาก
ผูขายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบไดทันตามกําหนดเวลา ดังนั้น จึงมีมาตรการปองกันความเสี่ยง โดย
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ทําสัญญาซื้อขายตะกั่วบริสุทธิ์ใหพอกับความตองการและเก็บสต็อกวัตถุดิบไวประมาณ           1 
เดือน  ซ่ึงคาดวาจะสามารถชวยลดผลกระทบของความผันผวนดานปริมาณและราคาของตะกั่วผสม
ลงได  วัตถุดิบหลักอีกชนิด คือหมอแบตเตอรี่ ซ่ึงทําจากพลาสติกจะมีความผันผวนตามราคาตลาด
โลก และราคาของพลาสติกยังอางอิงกับราคาของน้ํามันของตลาดโลกอีกดวย  อยางไรก็ดีสําหรับ
วัตถุดิบดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาบริษัทที่จัดสงวัตถุดิบ จะแจงการเปลี่ยนแปลงราคาให
ทราบลวงหนากอนอยางนอย 2 เดือน ซ่ึงเปนผลใหสามารถลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวได 

2)    ความเสี่ยงดานการตลาด 
                   สภาวการณของการตลาดแบตเตอรี่ในประเทศ  ปจจุบันมีการแขงขันรุนแรง

ขึ้นตามการเติบโตของตลาดรถยนตจากยอดขายรถยนตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต ป2545 โดย
มีมูลคาตลาดแบตเตอรี่รวมกันกวา 3.5 พันลานบาทตอป การแขงขันในตลาดรถยนตใหมคายรถ
ยนตใหญๆของญี่ปุนจะมีการกําหนดยี่หอของแบตเตอรี่มาตั้งแตตน และมีการติดตอซ้ือขายสินคา
กันมานานกวา 30ป  ดังนั้น จึงไมสามารถเจาะตลาดนี้ได โดยปจจุบันสามารถเขาไปขายสินคาได
เฉพาะรถยุโรปเทานั้น   ตลาดโดยสวนใหญประมาณรอยละ 98 เปนตลาดทดแทน ดังนั้น จากการ
ขยายตัวของยอดขายรถยนตที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลใหตลาดทดแทน มีการขยายตัวตาม และเปนผลดีทํา
ใหฝายบริหาร มีการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเดิมและนําเสนอผลิตภัณฑใหมสูตลาด 
เพื่อใหเกิดความแตกตางดานผลิตภัณฑและเปนทางเลือกใหมแกผูบริโภค และไดพยายามสราง
ความแตกตางดวยบริการหลังการขายพิเศษที่เหนือกวาคูแขง  

3)   ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่  ปจจุบันมีขั้นตอนการผลิตไมซับซอน และยังคง

ใชตะกั่วเปนวัตถุดิบหลัก   เนื่องจากวัตถุดิบทดแทนชนิดอื่นยังมีมูลคาที่สูงมากไมเหมาะในเชิง
พาณิชย    ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับกระบวนการผลิตใหมีตนทุนตอหนวยต่ําจึงมีบทบาท
สําคัญตอการดําเนินงานจึงจําเปนตองมีการลงทุนอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตโดย
การนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและลดอัตราสวนสูญเสีย   

4)   ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
                  อัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบันยังมีความผันผวนอยู   ดังนั้นจึงมีนโยบายปอง

กันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับวัตถุดิบนําเขา โดยการทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward) 
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5)   ความเสี่ยงดานหนี้สงสัยจะสูญ 
                 จากสภาวะเศรษฐกิจที่เร่ิมฟนตัว เปนผลใหยังคงตองเพิ่มความระมัดระวังใน

การใหสินเชื่อแกลูกคา และรักษาความสัมพันธอันดีกับผูแทนจําหนายปจจุบัน  ดังนั้น จึงมีการตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบขึ้น เพื่อพิจารณาการใหสินเชื่อและการติดตามทวงถามหนี้แตละรายจึงคาดวา
จะลดความเสี่ยงดานหนี้สงสัยจะสูญลงได  

 4.2.2       ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2544, 2545 และ2546  แตละปของ บริษัท 
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 
 

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย มีรายไดจากการขาย
รวมท้ังสิ้น 1,791.15 ลานบาท  ซ่ึงมีรายไดจากการขายรวมลดลง 2.35 ลานบาท   หรืออัตรารอยละ 
0.13 เมื่อเทียบกับป 2545 อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน ในป 2546 มีอัตรารอยละ10.68 เมื่อเปรียบ
เทียบกับในป 2545 ที่มีอัตรารอยละ 13.78 ลดลงเล็กนอย  แตอยางไรก็ตาม สามารถจายเงินปนผล

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (บาท) 1,868,734,572 1,650,129,636 1,864,169,304 
2.หนี้สิน (บาท) 805,377,360 462,482,610 598,330,609 
3.สวนของผูถือหุน (บาท) 1,063,357,212 1,187,647,026 1,265,838,695 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (บาท) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
5.รายได (บาท) 1,622,690,551 1,795,671,117 1,791,155,232 
6.กําไรสุทธิ (บาท) 101,438,287 155,107,369 124,877,274 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.31 1.72 1.46 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.16 13.78 10.68 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.65 8.82 7.11 
10.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.76 0.39 0.49 
11. อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.25 8.77 6.97 
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ใหแกผูถือหุนไดอยางสม่ําเสมอ  ในป 2546  มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพิ่ม
ขึ้นเปนรอยละ 44.37 จากป 2545 ที่มีอัตรารอยละ 41.98  เนื่องจาก มีการเก็บสต็อกสินคาสําเร็จรูป
และวัตถุดิบมากขึ้น เนื่องจาก แนวโนมการขึ้นราคาของตะกั่วบริสุทธิ์   สําหรับสภาพคลอง ในป 
2546  มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเปน 1.46 เทา เมื่อเทียบกับป 2545 ที่มี
อัตราสวนที่ 1.72 เทา มีอัตราสวนลดลงแตยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและสภาพคลองทางการ
เงินที่ดี  ดังนั้น จึงไมมีปญหาของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน   เนื่อง
จากสามารถใชเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในการบริหารสภาพคลองได  สวนอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน ในป 2546 มีอัตราสวนเทากับ 0.49  เมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีอัตราสวน 0.39   
เนื่องจาก การลงทุนเพิ่มเพื่อขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงโรงงาน  
 
4.3  บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยคือ “CWT” ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ตั้งแตป พ.ศ.2515 ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ และมีบริษัทยอยอยู   
1 บริษัท  คือ บริษัท พลาทรัพย จํากัด อยูในอุตสาหกรรมฟอกหนังเชนเดียวกันโดยถือหุนอยู 60 %  
มีผลิตภัณฑหลัก 4 สายผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑหนังโค–กระบือฟอก ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรหนัง  
ผลิตภัณฑเบาะหนังและชิ้นสวนหนังสําหรับรถยนต และผลิตภัณฑของเลนสัตวเล้ียงและบริษัท
ยอยมีผลิตภัณฑหลัก 1 ผลิตภัณฑ คือ  ผลิตภัณฑหนังโค – กระบือฟอก ซ่ึงผลิตภัณฑทั้งหมดจะเปน
ลักษณะผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Make to Order) ไมมีตราผลิตภัณฑ (Brand) เปนของตนเอง มี
สถานที่ตั้งของบริษัท  บริษัทยอย และโรงงาน อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

4.3.1      ปจจัยความเสี่ยง 
                1)   ผลการดําเนินงานของ ณ ป 2546 ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวน 175.60 

ลานบาท โดยเปนผลจากในป 2540 บริษัทประสบปญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   อันเปนผล
จากการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงิน เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ภายใตการจัดการ (Managed Float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 เปนจํานวน 83.3 ลานบาท  อีกทั้ง
ในป 2541-2546 มีภาระดอกเบี้ยเงินกูสูงมากจากการที่มีขาดทุนสะสมดังกลาว ทําใหไมสามารถจาย
เงินปนผลใหกับผูถือหุนได  

                2)   เนื่องจากเปนผูผลิตสินคาที่เรียกวา ช้ินสวนยานยนตและอุปกรณ ใหแกผู
ผลิตขั้นตอไปโดยนําไปเปนชิ้นสวนหนึ่งของสินคาสําเร็จรูป   ดังนั้นความสําเร็จของกิจการจึงขึ้น
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อยูกับความสามารถในการดํารงอยูไดในเรื่องการแขงขันดานพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามความ
ตองการของผูผลิตขั้นตอไป 

4.3.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   
การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจาก ตาราง

แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ2546  แตละปของบริษัท      ชัย
วัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 4.3  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 
   

รายไดจากการขายในป 2546 เมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้น457.58 ลานบาท เปนการ
เพิ่มขึ้นของเบาะหนังและชิ้นสวนที่มีแนวโนมการคาที่ดี  สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนป 2546
ดีขึ้น  เนื่องจาก ติดลบ 2.81 % (เกิดจากการตั้งสํารองลูกหนี้เพิ่มขึ้น 47 ลานบาท) เมื่อเทียบป 2545 
ที่ติดลบ 10.3 % สงผลใหในป 2546 มีสภาพคลองที่ถือวาอยูในเกณฑตองระมัดระวังใหมากขึ้น แต
ตองบริหารและดูแลสภาพคลองอยางเขมงวดจึงจะสามารถบริหารงานตอเนื่องได   
 
 

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (ลานบาท) 1,929.96 2,010.11 2,250.87 
2.หนี้สิน (ลานบาท) 1,367.29 1,502.79 1,577.40 
3.สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 562.67 507.31 673.47 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 45,000 45,000 45,000 
5.รายได (ลานบาท) 940.41 939.98 1397.56 
6.กําไร/ขาดทุนสุทธิ (ลานบาท) (14.29) (55.36) (4.52) 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.15 1.11 1.07 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -3.02 -10.37 -2.81 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -0.97 -2.99 -0.87 
10.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.12 2.46 2.03 
11. อัตรากําไรสุทธิ (%) -1.73 -6.17 -1.28 
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4.4  บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยคือ “GYT” ประกอบ
ธุรกิจหลักโดยเปนผูผลิตและจําหนาย  ยางรถยนต  ยางรถบรรทุก  ยางรถเกรด และยางลอเครื่องบิน  
ภายใตช่ือการคา "กูดเยียร" โรงงานตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี  ภาพรวมของตลาดยางรถยนตใน
ปจจุบันมีการแขงขันสูง ทั้งในดานราคาและการพัฒนาชองทางการจําหนายรูปแบบใหมๆ  
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตามในป 2546 ที่ผาน
มามีการเติบโตทั้งยอดขายและสวนแบงทางการตลาด  ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มสัดสวนตลาดใน
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต การปรับเปลี่ยนรูปแบบของชองทางจัดจําหนายในโครงการอีเกิ้ลส
โตร   การจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง   

4.4.1     ปจจัยความเสี่ยง  
 1)    ความเสี่ยงในดานการผลิต  

                    มีการผลิตยางรถยนต และยางลอเครื่องบินในประเทศไทยมากวา 30 ป มี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักร ที่ใชในการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ โดยไดรับการ
สนับสนุนทางดานเทคโนโลยี จากบริษัทสํานักงานใหญที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยางดีเสมอมา 
ประกอบกับการจัดหาวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีการบริหารวัตถุดิบอยางเปน
ระบบและมีแผนรองรับการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยไดรวมมือกับบริษัทเครือกูดเยียรในกลุมประเทศ
อาเซียน ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบรวมกัน ทําให มีความมั่นใจวาจะ
ไมการขาดแคลนวัตถุดิบและไมกอใหเกิดความเสียหายตอการผลิต 

            2)    ความเสี่ยงดานการเงิน  
                     ความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความ

เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากสินเชื่อ โดยมีรายไดจากการขายตางประเทศและรายการ
ซ้ือจากตางประเทศที่เปนเงินตราตางประเทศ   ซ่ึงไมมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจาก
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยที่ความเสี่ยงดังกลาวไดถูกกํากับและ
บริหารโดยบริษัทสํานักงานใหญ   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการฝาก
เงินสดที่มีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน และความเสี่ยงจากสินเชื่อ
เกิดขึ้นจากการขายเชื่อและเงินฝากกับสถาบันการเงิน มีนโยบายจํากัดความเสี่ยงโดยการกระจายเงนิ
ฝากไมจํากัดเฉพาะสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่ง และสําหรับเงินสดสวนเกินจะนําไปลงทุนใน
เงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา 
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3)    ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ    
                  เปนบริษัทในเครือของบริษัท กูดเยียร ไทร แอนด รับเบอร จํากัด ซ่ึงถือหุน

ในรอยละ 65.23  บริษัทสํานักงานใหญตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทในเครืออยูในทุก
ภูมิภาคทั่วโลก ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายยางรถยนต ยี่หอกูดเยียร มาเปนระยะเวลานาน นอก
จากนี้ การพึ่งพาบริษัทสํานักงานใหญในลักษณะทําใหมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูถือ
หุนรายใหญ หรือในอีกดานหนึ่งอาจทําใหผูถือหุนใหญรายอ่ืนไมสามารถเขามาครอบงํากิจการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงการจัดการ ในกรณีที่ฝายจัดการปจจุบันไมสามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผู
ถือหุน 
 4.4.2      ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

                การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง
แสดงตั ว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่  31 ธัน วาคม  2544 2545 และ  2546 แตละป ของ             
บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 
 

ในป 2546 มีสภาพคลองอยูในเกณฑที่สูงมาก โดยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 
2545 โดยมีอัตราสวนสภาพคลอง 3.94 เทา การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของป 2546 ในภาพรวมยัง
อยูในเกณฑที่ดีเมื่อเทียบกับป 2545  สวนป 2546 มีรายไดจากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 
เมื่อเทียบกับป 2545 เปนผลจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  และภาวะราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก  ในขณะที่ราคาจําหนายไมสามารถปรับขึ้นตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นได  จากเหตุผลขางตน สง
ผลใหอัตรากําไรสุทธิในป 2546 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2545  อีกทั้งอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยไมเปลี่ยนแปลงจากป 2545  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวผลการดําเนินงานยังอยูใน
เกณฑที่นาพอใจ และถามามองถึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2546 ใกลเคียงกับป 
2545 ที่ระดับ 0.31 เทา  แสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินที่มั่นคง  เนื่องจาก มีผลประกอบการที่ดีมา
ตลอด ทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไมมีหนี้สินเงินกูธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ คงมี
เพียงเจาหนี้การคาที่อยูในเกณฑปกติ  ดังนั้นจึงมีมีฐานะการเงินมั่นคง มีสภาพคลองทางการเงินอยู
ในเกณฑดี   
 

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (พันบาท) 2,880,494 3,209,517 3,106,270 
2.หนี้สิน (พันบาท) 695,013 802,734 742,035 
3.สวนของผูถือหุน (พันบาท) 2,185,481 2,406,784 2,364,235 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 7,400 7,400 7,400 
5.รายได (พันบาท) 378,824 330371 337,634 
6.กําไรสุทธิ (พันบาท) 262,862 243,503 253,451 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.93 3.45 3.94 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 12.8 10.6 10.6 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 9.4 8 8 
10.การจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 2 3 40 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.32 0.33 0.31 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 7.5 6.9 6.7 
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4.5 บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพย คือ “HFT” กอตั้ง

ขึ้นเมื่อป 2530 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 387,100,000 บาท ชําระแลวเต็มจํานวน ประกอบธุรกิจ
หลักในการผลิตและจําหนายยางนอก และยางในสําหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถที่ใชใน
อุตสาหกรรม ไดแก รถเข็น รถยก รถลาก รถกอลฟ เปนตน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการมีผูถือหุนใหญคือบริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด (ตอไปเรียกโดยยอวา 
“HFR”) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไตหวันเปนระยะเวลามากกวา 10 ป ไดรับการ
สนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและเครือขายการตลาดจากบริษัทสํานักงานใหญเพื่อผลิตและจาํหนาย
ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “DURO” และบริษัท Sumitomo Rubber  ประเทศญี่ปุนเปนผู
ถือหุนอยูในบริษัทสํานักงานใหญ ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา 
“DUNLOP” โดยปจจุบันมีสวนแบงการตลาดภายในประเทศคอนขางสูง  ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค ทําใหสามารถจําหนายสินคาไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแก อเมริกา ยุโรป เอเชีย 
ญ่ีปุน 
 4.5.1     ปจจัยความเสี่ยง 

                ปจจัยเสี่ยงที่จะกลาวถึงในที่นี้เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ อันอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน นักลงทุนควรพิจารณาปจจัยเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไวในบทนี้
ประกอบการพิจารณาการลงทุนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญประกอบดวย 

1)   ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
                  ปจจุบัน  มีคูแขงรายใหญในประเทศ  3-4 ราย สําหรับคูแขงรายใหมใน

ประเทศยังไมมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากกําลังการผลิตในปจจุบันยังมีอยูเพียงพอที่จะรองรับ
ความตองการภายในประเทศได  อีกทั้งผูผลิตรายเดิมก็มีความสัมพันธกับลูกคามาเปนเวลานานจึง
ไมเปนการงายสําหรับการเขาตลาดสําหรับผูผลิตรายใหม   ในการนําเขาวัตถุดิบบางสวนจากตาง
ประเทศ รอยละ 33.40 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะจะมีผลตอราคาผลิตภัณฑและตนทุนการผลิต  หากอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทแข็งขึ้นจะทําใหรายไดในรูปเงินบาทต่ําลง และตนทุนวัตถุดิบนําเขาในรูปเงินบาทต่ํา
ลง ในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเสียเปรียบในเชิงการแขงขันในตลาดตางประเทศ  ในทางกลับกัน
หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทออนลง จะมีการดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กับตลาดตางประเทศไดมากขึ้น สงผลใหการสงออกสินคาไดมากขึ้น  แตตนทุนวัตถุดิบนําเขาในรปู
เงินบาทสูงขึ้น อยางไรก็ตามหากเทียบสัดสวนเงินตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ทําการคาปรากฏวา เปน
เงินสกุลยูโรในอัตราสวนรอยละ 56 และเงินสกุลดอลลารรอยละ 44   ดังนั้น ถึงแมวาคาเงินบาทจะ
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แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ ซ่ึงมีผลทําใหรายไดเปนเงินบาทนอยลง แตคาเงินบาทก็มี
คาออนลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร ซ่ึงมีผลทําใหรายไดเปนเงินบาทมีคามากขึ้นเชนเดียวกัน จึงเปน
การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ไมมีการกูเงินในสกุลตางประเทศ 
จึงไมมีความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินกู อยางไรก็ตามในชวงปลายป 2546 ไดมีการ
ดําเนินการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ทําใหความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนลดลงในระดับหนึ่ง 

เนื่องจากมีการดําเนินการผลิตถึงวันละ 2 กะ ตลอด 24 ช่ัวโมง  ดังนั้นหาก
เครื่องจักรไดรับความเสียหายจนทําใหการผลิตตองหยุดชะงัก ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอกําลัง
การผลิตได ทั้งนี้ จึงมีระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ มีการ
เตรียมพรอมทั้งกอนจะเริ่มเดินเครื่องทําการผลิต โดยทําการตรวจสอบ และซอมแซมปละ 2 คร้ังโดย
จะใชโอกาสวันหยุดสําคัญที่ติดตอกันนานไดแก สงกรานต   ปใหม ซ่ึงจะไมทําใหกระทบตอการ
ผลิต  

2)    ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 
                มีผูถือหุนรายใหญคือ HFR ซ่ึงเปนบริษัทสํานักงานใหญที่ไตหวันถือหุนใน

HFT รอยละ 70 ของจํานวนหุนทั้งหมด  จึงทําใหบริษัทสํานักงานใหญสามารถควบคุมเสียงสวน
ใหญในที่ประชุมผูถือหุนได อยางไรก็ตามนโยบายของบริษัทสํานักงานใหญก็จะไมแทรกแซงและ
ใหอิสระในการดําเนินงาน โดยจะเปนผูสนับสนุนและชวยเหลือมากกวา โดยการหาลูกคาตาง
ประเทศทั้งหมด สวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจะมีความเปนอิสระและตัดสินใจไดเอง หากไดรับเงื่อนไข
และราคาที่ดีกวา  แตเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ ตองพึ่งพิงสํานักงานใหญเปนผูกําหนดนโยบายการ
บริหารงานทําใหมีความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจอยางมากหากมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ  
เนื่องจากกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวอาจจะไมใหความสําคัญกับการขายสินคาเทาที่ควร ซ่ึงจะทํา
ใหสวนแบงการตลาดลดลงไปและกระทบตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคตได    กลาว
โดยสรุป หากไมไดรับความชวยเหลือจากผูถือหุนรายใหญแลวก็สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดจาก
ความมั่นคงในฐานะทางการเงิน และความสามารถทางการตลาด ดังจะเห็นไดวามีการขยายการ
ตลาดซึ่งมีการบุกเบิกเองจากรอยละ 5 เปนรอยละ 25 ภายใน 5 ปที่ผานมา นอกจากนี้ความสัมพันธ
ที่ดีและมีมาชานานกับบริษัทสํานักงานใหญและ Sumitomo Rubber กวา 24 ปก็เปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงความรวมมือที่ดีตลอดมา 
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4.5.2       ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดง ตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2545 และ2546  แตละปของ บริษัท 
ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 
 

             จากผลการดําเนินงาน เห็นไดวาในป 2546 มีรายไดจากการขาย1,506 ลานบาทเพิ่ม
ขึ้นเทากับรอยละ 4.73 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย 1,438  ลานบาท ในป 2545 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการขยายตัวของยอดการขายในประเทศที่มาจากทั้งยางรถจักรยานและยางรถจักรยานยนต 
เพราะไดเร่ิมหันมาใหความสนใจกับตลาดในประเทศมากขึ้นเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาตลาดสงออก ประกอบกับสภาวะตลาดโลกโดยรวมยังคงชะลอตัว  มีผลทําใหความตองการ
บริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงบางและการแขงขันที่รุนแรงในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะคู
แขงจากประเทศจีน ซ่ึงมิใชมาจากบริษัทในกลุมแตอยางใด เปนผลใหยอดขายในตางประเทศไดรับ
ผลกระทบอยูบางในสวนของมีกําไรสุทธิลดลง 10.17 ลานบาทจากป 2545       คิดเปนรอยละ 13.26  

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (บาท) 1,462,072,885 1,398,285,130 1,518,894,499 
2.หนี้สิน (บาท) 478,072,223 337,705,620 332,698,785 
3.สวนของผูถือหุน (บาท) 984,000,662 1,060,579,510 1,186,195,714 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (บาท) 38,710,000 38,710,000 38,710,000 
5.รายได (บาท) 1,168,598,330 1,447,865,083 1,506,770,609 
6.กําไรสุทธิ (บาท) 71,183,379 76,578,848 66,411,204 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.98 2.35 2.95 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 6.96 7.49 5.92 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.04 5.35 4.55 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) - 19.49 37.64 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49 0.32 0.28 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.09 5.29 4.41 
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เนื่องจากมีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.8 ลานบาท เพราะการออนคาของเงินดอลลารสหรัฐ
อยางตอเนื่อง และไดขายหุนในบริษัทหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอใหเกิดคาใชจายประมาณ 9 
ลานบาท ในสวนของอัตราสวนสภาพคลอง ในชวงป 2546 อยูในเกณฑที่ดี คือ มีอัตราสวนเงินทุน
สภาพคลอง 2.95 เทา และ อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในเกณฑที่ยังต่ําคือเทากับ0.23 เทาซึ่ง
ลดลงอยางตอเนื่องจาก 0.49 เทาในป 2544 และ 0.32 เทาในป 2545 ซ่ึงถือวาต่ํากวาบริษัทอื่นที่อยู
ในอุตสาหกรรมเดียวกันทําใหฐานะทางการเงินแข็งแกรงขึ้น 
 
4.6  บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   
  บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีช่ือยอหลักทรัพยคือ “IRC”  เปนผู
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตโดยแบงสายผลิตผลิตภัณฑออกเปน 4 สายผลิตภัณฑไดแก 
ผลิตภัณฑยางเพื่อใชในอุตสาหกรรม  ยางนอกรถจักรยานยนต  ยางในรถจักรยานยนต  และวงลอ
รถจักรยานยนต เปนการผลิตและจําหนายใหกับผูผลิตรถยนต รถจักรยานยนต ทั้งในและตาง
ประเทศ  รวมถึงตลาดทดแทนทั้งในและตางประเทศเชนกันโดยมีโรงงานตั้งอยู 2 แหงใน จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งยังมีบริษัท ไออารซี (เอเชีย) รีเสิรช จํากัด  บริษัทคิน
โนะ โฮชิ  เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  บริษัท ไอ.อาร.ซี ระยอง จํากัด เปนบริษัทยอย ซ่ึงถือหุนในอัตรารอย
ละ 99.99  และบริษัท อีโนเว รับเบอร เวียดนามจํากัด เปนบริษัทรวมทุน   
 4.6.1      ปจจัยความเสี่ยง 

             1)    ความเสี่ยงดานการตลาด 
                   ถึงแมวาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตจะมีแนวโนมการเติบโตคอนขางสูงก็

ตามแตสภาวะการตลาด  ก็มีการแขงขันสูงเชนเดียวกันประกอบกับมีผูประกอบการรายใหมเขามา
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด  ดังนั้น จึงไดลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับ
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหผลิตภัณฑตรงกับความตองการของผูประกอบการมากที่สุด สําหรับ
ฝายการตลาดเองก็ปรับกลยุทธทางการตลาด เนนการบริการและตอบสนองความตองการของลูกคา  

2)   ความเสี่ยงดานการเงิน 
                        ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการนําเขาวัตถุดิบ เพื่อใชในการผลิตจาก
ตางประเทศสวนใหญเปนสกุลเงินเยนญี่ปุนและดอลลารสหรัฐ   แตมีการดําเนินการปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว โดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศไวลวงหนาบางสวน   
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะสงผล
กระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยไดดําเนินการปดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ระยะยาวและระยะสั้นบางสวน   แตยังคงเหลือเงินกูระยะสั้นสวนนอยที่มิไดปดความเสี่ยง    
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3)     ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
                          ดานการใหสินเชื่อมีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้การคา แตไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้สวนใหญมี
ความสามารถในการชําระหนี้ดี  

                4)     ความเสี่ยงดานการบริหาร 
                    ในดานการบริหารมีการบริหารอยางมีระบบ และมีการปองกันอยางดีเสมอ

มา และมีความไดเปรียบในดานการจัดซื้อวัตถุดิบ   เนื่องจากยังคงเปนผูนําดานการตลาด ปริมาณ
การใชวัตถุดิบจึงมีปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับผูผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ดวยเหตุนี้จึงมีอํานาจ
ในการตอรองราคาที่คอนขางสูง  

 4.6.2      ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดงตั ว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่   30 กันยายน   2545  2546และ  2547 แตละป ของ          
บริษัท  อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545  2546 และ2547 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2004) 
 

ผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบระหวางป 2546 และป 2547  ดังนี้  หากเปรียบ
เทียบผลการดําเนินงานระหวางป  พบวา มีรายได 3,057.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.48 ลานบาท  คิดเปน 
18.6% ในขณะเดียวกัน มีตนทุนขายและตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น  อยางไรก็ตามไดมีการพยายาม
บริหารคาใชจายในการจัดการลง ทําใหกําไรกอนภาษีและดอกเบี้ยอยูในระดับ 255.6 ลานบาท  
หรือเพิ่มขึ้น 55.6 ลานบาท  คิดเปน 27.8%  แตเนื่องจากป 2546  ไดใชขาดทุนสะสมในการคํานวณ
ภาษีครบ  จึงทําใหในป 2547  เสียภาษีจํานวน 58 ลานบาท  ผลกําไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้นเพียง 4.19 ลาน
บาท หรือประมาณ 2% จากปที่ผานมา 

 
4.7  บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สวีเดนมอเตอรส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมีช่ือยอหลักทรัพยคือ “SMC” โดย เปนหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจหลัก ประกอบดวยการ
ขายและบริการหลังการขายรถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอวอลโวในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และเขต
ปริมณฑล   กลุมบริษัทสวีเดนมอเตอรสในปจจุบันจะมุงเนนเฉพาะการเปนตัวแทนจําหนายรถยนต

งบรวม รายการ 
2545 2546 2547 

1.สินทรัพย (พันบาท) 1,640,106 1,708,551 2,007,469 
2.หนี้สิน (พันบาท) 988,652 902,602 1,056,836 
3.สวนของผูถือหุน(พันบาท) 641,454 805,949 950,627 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 200,000 200,000 200,000 
5.รายได (พันบาท) 2,094,407 2,575,394 3,057,186 
6.กําไรสุทธิ (พันบาท) 130,056 204,495 208,683 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.92 0.99 1.09 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 22.37 28.26 23.76 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.46 12.21 11.23 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) 30.76 31.30 - 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.56 1.12 1.11 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 6.32 8.04 6.83 
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วอลโวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   โดยมีบทบาทของกลุมบริษัทจะครอบคลุมธุรกิจรถ
ยนตอยางครบวงจรรวมถึงการจําหนายรถยนต การบริการหลังการขาย การจัดหาประกัน  การจัดหา
ไฟแนนซหรือลิสซิ่ง  การใหบริการซอมสีและตัวถัง  การใหบริการเชารถยนต และการใหความ
ชวยเหลือกรณีเรงดวนเมื่อลูกคาประสบปญหาบนทองถนน  สวนหลักทรัพยของบริษัทประกอบ
ดวยหุนสามัญที่มีทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท เปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน 2,355.56 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 235,556,388 หุน มูลคาหุนละ 10 บาทและหุนกู ประเภทไมมีหลัก
ประกันเปนจํานวนเงิน 88.8 ลานบาท (มูลคาหุนกูที่ตราไวหุนละ 2,000 บาท จํานวน 44,424 หุน) มี
อายุ 8 ป ครบกําหนดไถถอนวันที่ 28 พฤศจิกายน2550 หุนกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป 
โดยจะชําระทุกๆ วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกป 
  4.7.1      ปจจัยความเสี่ยง 

                 การคาดการณภาวะเศรษฐกิจสําหรับป 2547 เปนไปในเชิงบวก และดูจะสูงกวา
อัตราการเติบโตที่เกิดขึ้นจริงในป 2546 แตยังคงมีปจจัยความเสี่ยงบางอยางที่อาจใหผลในเชิงลบตอ
การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ในระหวางตนป 2547 มีการระบาดของไขหวัดนกยังเร็วเกินไปที่จะ
ทราบผลของปญหานี้วามีผลกระทบหรือไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ  อีกปจจัยความเสี่ยงคือ  เร่ือง
เหตุการณความไมสงบในภาคใตของไทย   การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไมมีผลกระทบที่เปน
สาระสําคัญเพราะในปจจุบันหนี้สินที่มีอยูเกือบทั้งหมดเปนหนี้สกุลเงินบาท  สวนภาระหนี้สินใน
ปจจุบันถือเปนความเสี่ยง แมวาในระหวางป 2546 กระแสเงินสดดีขึ้นมาก แตก็ยังไมเพียงพอที่จะ
สามารถชําระคืนหนี้สินตามสัญญาที่มีอยูในปจจุบันได   
 4.7.2       ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง
แสดงตั ว เลขสํ าคัญ ท างการ เงิน  ณ  วันที่  31 ธัน วาคม  2544 2545 และ2546 แต ละป ของ             
บริษัท  สวีเดนมอเตอรจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 

                ป 2546 ผลการดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ 88.64 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2545 ที่มียอดขาดทุนสุทธิ 243.15 ลานบาท  สวนสภาพคลองจะตองดํารงสถานะเงินสดอยางเพียง
พอในบัญชีของธนาคารตางๆ ใหเพียงพอตอการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจําเปนตองมเีงนิทนุ
สํารอง เพื่อซ้ือรถยนตใหม  รถยนตใชแลวและอุปกรณอะไหล เพื่อการจายชําระคืนดอกเบี้ยและเงิน
ตน เพื่อเปนเงินลงทุนในสินทรัพยถาวร รวมถึงเพื่อเปนเงินทุนสํารองฉุกเฉิน   
 
4.8  บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน) 
     บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจตั้งแตป 2502 และเขาสูตลาดหลัก
ทรัพยในป 2540 ช่ือยอหลักทรัพยคือ “SPG” ในหมวดยานพาหนะและชิ้นสวน โดยบริษัทประกอบ
ธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายสินคา ดังนี้   

      -   น้ํามันหลอล่ืน ภายใตช่ือ เทรน  ดีเทอลา  พาวเวอร และซุปเปอร สตาร    
      -   จาระบี  ภายใตช่ือ เทรน  และจระเข     
      -   แบตเตอรี่  ภายใตช่ือ โบลีเดน เทรน 

 
 

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (ลานบาท) 229.19 1,849.88 1,648.11 
2.หนี้สิน (ลานบาท) 1,687.71 1,481.55 1,191.14 
3.สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 611.48 368.33 456.97 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (ลานบาท) 2,355.56 2,355.56 2,355.56 
5.รายได (ลานบาท) 3,820.24 3,834.72 3,190.41 
6.กําไรสุทธิ (ลานบาท) 25.53 (243.15) 88.64 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.43 1.40 0.74 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 4.76 (49.63) 21.48 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.09 (11.72) 5.07 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) N.A. N.A. N.A. 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.76 4.02 2.61 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.67 (6.34) 2.78 
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 4.8.1      ปจจัยความเสี่ยง 
                 1)   ความเสี่ยงทางดานการตลาด 
                             รายไดจากการขาย 65% เปนการขายในประเทศและ25% เปนการขายตาง
ประเทศมีการแขงขันคอนขางสูงทั้งในดานราคาและคุณภาพ โดยยอดการจําหนายในประเทศของป 
2546 จะสูงกวาป 2545  ถึง 34.43 ลานบาท  จึงไดกระจายความเสี่ยงโดยการขายลูกคาที่อยูใน
หลายๆทวีป เพื่อมิใหมีผลกระทบหากเกิดเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งไดพัฒนาคุณภาพสิน
คาอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในตางประเทศ มีผลทําใหตองขยายโรงงานเพื่อเพิ่ม
กําลังการผลิตใหพอกับความตองการของลูกคาที่มีมากขึ้น โดยใหการบริการและสงเสริมการขายที่
ดีเลิศอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีความสัมพันธอันตอเนื่องและยาวนานคาดวาความเสี่ยงคงจะไมเกิด   
               2)   ความเสี่ยงทางดานการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 

                  จากการดําเนินธุรกิจที่ดีอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเปนที่ เชื่อถือของ
สถาบันการเงินและไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีเสมอมา สําหรับดานลูกหนี้ไดมีนโยบายการ
บริหารลูกหนี้ที่ชัดเจน และมีความระมัดระวังในการใหวงเงินสินเชื่อกับลูกคา รวมท้ังการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงเกิดจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ และจําหนายผลิต
ภัณฑใหกับลูกคาในตางประเทศ โดยมีการพิจารณาทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น ความเสี่ยงทางดานการเงินโดยเฉพาะดานสภาพคลองจึงมีนอยมาก 

   3)   ความเสี่ยงทางดานวัตถุดิบ 
                         การผลิตน้ํามันเครื่อง และจาระบี ตองอาศัยวัตถุดิบหลักคือ น้ํามันพื้นฐาน 
(Base Oil) ในปจจุบันประเทศไทยมีบริษัทผูผลิตน้ํามันพื้นฐานได   ดังนั้นจึงสั่งซื้อจากภายใน
ประเทศถึง 90% ของยอดความตองการใช และความเสี่ยงมีนอยมากที่จะขาดแคลน  สวนการผลิต
แบตเตอรี่ วัตถุดิบหลักคือ ตะกั่ว ซ่ึงสามารถหาซื้อจากผูจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศได
งาย ตลอด 33 ป ที่ผลิตแบตเตอรี่มาไมเคยมีปญหาในการจัดหาตะกั่วแตอยางใด แตทางดานราคา
วัตถุดิบ ยังคงมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก  ในชวงปลายป 2546 ปรับตัวสูงขึ้นมาก  ดังนั้น 
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว จึงไดพยายามกระจายการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิต
หลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศ 
               4)     ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี 
                              ลักษณะผลิตภัณฑอยูในอุตสาหกรรม ที่ตองอาศัยการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สูงและทันสมัยเสมอ มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑโดยสม่ําเสมอ  อีกทั้งไดจัดหาผู
ใหคําปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ และเทคโนโลยีใหมๆ
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เปนผูใหคําปรึกษาจากตางประเทศ และจากผูขายวัตถุดิบมีประสบการณในสินคาของตัวเองเปนอยาง
ดีอยางสม่ําเสมอดวยเชนกันจึงคาดวาจะไมมีความเสี่ยงแตอยางใด 

  5)    ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม 
                            ในการผลิตแบตเตอรี่  เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ  ตะกั่ว อาจจะเกิดความเสี่ยง
ที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และสุขภาพของพนักงาน  ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงระบบการผลิต
แบตเตอรี่ใหเปนระบบปด (Closed Loop)  ทําใหมีปญหาตอสภาพส่ิงแวดลอมบริเวณโรงงานและ
รอบนอกนอยมาก  นอกจากนี้ภายในกระบวนการผลิตไดจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายใหกับ
พนักงาน ไดแก หนากาก และถุงมือ และมีการฝกอบรมใหพนักงานเขาใจระบบการทํางาน รวมทั้ง
การตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจํา  

 4.8.2      ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดงตั ว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2544  2545 และ2546  แตละป ของ           
บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.8  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 
 

  ในป 2546 มีผลกําไรสุทธิ 259.89 ลานบาทเทียบเทากับปที่ผานมาคือ 259.64 ลาน
บาท มีอัตราการทํากําไรเทากับรอยละ 11.16 ในงบการเงินรวมซึ่งสูงกวาปกอน คือ 10.86 เพียงเล็ก
นอย  สวนอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมยังคงรักษาระดับที่ดีอยูอยางตอเนื่อง เพราะมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีอยางสม่ําเสมอและเนื่องจากธุรกิจหลักคือ การจําหนายสินคาผลิตโดยบริษัทยอย ดัง
นั้น สินทรัพยสวนใหญจะอยูในรูปของสินทรัพยหมุนเวียนและเงินลงทุนในบริษัทยอย ทั้งนี้สิน
ทรัพยถาวรซึ่งเปนที่ดิน อาคาร และคลังสินคามีสัดสวนต่ํากวารอยละ 5 ของสินทรัพยรวม มีอัตรา
สวนสภาพคลอง เปน 7.56 เทาในงบการเงินรวม และมีสินทรัพยที่เปนเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดจํานวน 403.73 ลานบาทในงบการเงินรวม อีกทั้งยังไดนําเงินสวนหนึ่งไปลงทุนระยะสั้นไว
จํานวน 300.00 ลานบาท   ดังนั้น เห็นไดวามีสินทรัพยหมุนเวียนรวมถึง 1,611.76 ลานบาท ในขณะ
ที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพียง 213.08 ลานบาท จึงแสดงไดวามีสภาพคลองสูงและมีเงินทุนอยางเพียง
พอในการดําเนินธุรกิจ 
 
 

 

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (พันบาท) 1,718,117 1,907,342 2,117,725 
2.หนี้สิน (พันบาท) 84,695 117,713 179,953 
3.สวนของผูถือหุน (พันบาท) 1,633,422 1,789,629 1,937,772 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 345,000 345,000 345,000 
5.รายได (พันบาท) 1,737,936 1,735,164 1,763,867 
6.กําไรสุทธิ (พันบาท) 233,807 259,639 259,892 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 5.66 6.54 7.56 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.57 15.07 13.84 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.83 13.29 12.31 
10.การจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 3 3.25 3.25 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.15 0.14 0.12 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 9.68 10.86 11.16 
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4.9  บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) ช่ือยอหลักทรัพยคือ “SPSU” ประกอบธุรกิจเปนผูจัด

จําหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ “SUZUKI” โดยสั่งซื้อจาก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด (บริษัทถือ
หุนรอยละ 18.78) เปนผูผลิตรถจักรยานยนตซูซูกิรายเดียวในประเทศไทย และจัดจําหนายใหแกผู
แทนจําหนายทั่วประเทศ ยกเวน 14 จังหวัดในภาคใต รวมถึงจําหนายใหแก บริษัท สินพล จํากัด 
(บริษัทถือหุนรอยละ99.99) ประกอบธุรกิจเปนผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตในเขตภาคกลาง  จาก
นั้นผูแทนจําหนายจะจําหนายรถจักรยานยนตใหแกผูซ้ือรายยอย หรือผูใชรถจักรยานยนตตอไป 
และมีบริการซอมและจําหนายอะไหลใหแกผูใชรถจักรยานยนตซูซูกิ โดยมีศูนยบริการมาตรฐานซู
ซูกิไวคอยบริการแกลูกคา 3 แหง ในกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีศูนยบริการมาตรฐานซู
ซูกิของผูแทนจําหนายกระจายอยูทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 259 แหง   ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 800 
ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 160 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เรียกชําระแลว 158 ลาน
หุน (บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุน
ละ 5 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546)  
 4.9.1      ปจจัยความเสี่ยง         

         1)   ภาวะเศรษฐกิจ 
                  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน สวนใหญเปนปจจัยภายนอกที่ไมอาจ

ควบคุมได นอกจากภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนตแลว ยัง
สงผลโดยตรงตอการดําเนินงาน รวมทั้งผูแทนจําหนายดวย  เนื่องจาก การขยายตัวของตลาดรถจักร
ยานยนต เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในทองถ่ินมีความคลองตัวสูงจากภาคเกษตรกรรมและอุต
สาหกรรมในทองถ่ิน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากราคาผลผลิตทางเกษตรดีขึ้น สงผลใหกําลังซื้อ
และการบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสริมจากการที่บริษัทสินเชื่อมีการปลอยสิน
เชื่อมากขึ้น ในขณะที่ผูผลิตมีการปรับปรุงพัฒนารถใหมใหสอดคลองตามความตองการของตลาด  

              2)   การพึ่งพาสินคาจากผูผลิตรายเดียว 
                        การดําเนินธุรกิจยังตองพึ่งพาสินคาจากผูผลิตเพียงรายเดียว ในประเทศไทย 

อาจไดรับผลกระทบบางในกรณีที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงและผลิตสินคาไมทันความตองการ
ของตลาด ทําใหสูญเสียโอกาสในการเพิ่มยอดจําหนาย  
               3)   การตลาดและการแขงขัน 

                   สภาพตลาดที่มีการแขงขันสูงทําใหผูประกอบการแตละรายเรงพัฒนาปรับ
ปรุงสินคาและใชกลยุทธการตลาดและการขายมากขึ้น เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดใหมากที่สุด มีผู
ประกอบการรายใหมเขามาเพื่อแขงขันกับผูประกอบการเดิม และมีแนวโนมที่จะกระทบสวนแบง
ตลาดของผูประกอบการเดิม ทําใหตองปรับกลยุทธการแขงขันตลอดเวลา ทั้งคุณภาพและความ
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หลากหลายของสินคาและใชกลยุทธโดยสรรหาผูแทนจําหนายใหมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแขงขัน  
   4)    แหลงเงินทุน 

                        มีการใหความสําคัญกับการบริหารสภาพคลองทางการเงินใหเพียงพอ เพื่อ
รองรับการเติบโตของยอดจําหนายสินคา รวมทั้งรองรับการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยาน
ยนตของบริษัทยอย   ดังนั้น ตองดําเนินงานดวยความระมัดระวังและบริหารทางการเงินอยางรอบ
คอบ มีการวิเคราะหสภาวะตลาดและวางแผนการสั่งซื้อสินคาใหเหมาะสมกับแตละชวงของป  

4.9.2       ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดงตั ว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2544  2545 และ2546  แตละป ของ           
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 

 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 

มีรายไดหลักจากการเปน ผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตใหแกผูแทนจําหนาย และมี
รายไดจากการใหเชาซื้อของบริษัทยอยซ่ึงเปนผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตใหแกผูใช โดยตรง ใน

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (พันบาท) 2,943,397 4,049,293 3,613,579 
2.หนี้สิน (พันบาท) 1,003,589 1,967,367 1,435,866 
3.สวนของผูถือหุน (พันบาท) 800,000 800,000 800,000 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 158,000 158,000 158,000 
5.รายได (พันบาท) 3,015,359 4,357,631 4,768,620 
6.กําไรสุทธิ (พันบาท) 34,597 153,960 155,037 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.64 1.90 2.31 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 1.80 7.65 7.28 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.16 4.40 4.05 
10.เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.07 0.38 0.40 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.52 0.94 0.66 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.15 3.53 3.25 
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ป 2546 มียอดจําหนายรถจักรยานยนต จํานวน  156,438 คัน  เพิ่มขึ้น  22% จากป 2545 ที่มียอด
จําหนาย 127,825 คัน โดยผลการดําเนินงานป 2546 มีกําไรสุทธิรวม 155.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
0.70% จากป 2545 ทั้งนี้ มีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมในป 2546 เทากับ 3.25%  เมื่อพิจารณาราย
ไดรวม จํานวน 4,768.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.43% สวนใหญเปนรายไดที่มาจากการขายจํานวน 
4,294.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.30% ซ่ึงไมสอดคลองกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 22%  สาเหตุมาจาก
ราคาจําหนายรถจักรยานยนตในป 2546 มีราคาเฉลี่ยต่ํากวาราคาจําหนายในป 2545 การที่รถจักร
ยานยนตมีราคาจําหนายถูกลงสงผลใหมีปริมาณการจําหนายเพิ่มขึ้น โดยผูผลิตไดพัฒนารถจักรยาน
ยนตที่มีคุณภาพ แตมีราคาต่ํากวาคันละ 30,000 บาท ออกมาจําหนายมากขึ้นตามความตองการของ
ตลาด  นอกจากนี้ มีการพัฒนาการผลิตใหสามารถผลิตรถรุนใหมๆ ออกมาจําหนายไดรวดเร็วขึ้น 
และมีความหลากหลายเปนที่สนใจแกผูใชมากขึ้น และในสวนของอัตราสวนสภาพคลองของสิน
ทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนในปนี้อยูในระดับที่คอนขางสูง เทากับ 2.31 เทา เปรียบเทียบ
กับปที่แลว ที่มีอัตราสวน 1.90 เทา   
 
4.10  บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)    

บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) ช่ือหลักทรัพยคือ “ STANLY” กอตั้งขึ้น
ในป พ.ศ. 2523 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ผลิตหลอดไฟและอุปกรณสองสวางสําหรับวิศวกรรมยาน
ยนตดวยวิทยาการที่ทันสมัยจากการผลิตที่ครบวงจรที่สุดทั้งโรงงานหลอดไฟ  โรงงานแมพิมพ
โลหะ และโรงงานผลิตโคมไฟ  โรงงานทั้งหมดตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีศูนยวิจัย
และพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นภายในประเทศ เพื่อ
ดําเนินงานแบบอุตสาหกรรมครบวงจร ผลิตภัณฑมีการจําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต และ
รถจักรยานยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ  ผูประกอบกิจการอะไหลในประเทศ และจําหนาย
ใหกับกลุมบริษัทสแตนเลยในตางประเทศอีกทางหนึ่งดวย  การแขงขันสําหรับตลาดนี้ ถือไดวามี
การแขงขันในระดับต่ํา เนื่องจากมีผูผลิตนอยรายและมีเทคโนโลยีสําหรับการผลิตครบวงจรทาง
ดานการบริหารไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในป 2534   

 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 383.125 ลานบาท  เปนหุนสามัญ 38,312,500 หุน มูลคาที่ตราไว 
หุนละ 10 บาท หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว มีการขยายกิจการ  โดยการรวมลงทุนจัด
ตั้ง บริษัท Lao Stanley, บริษัท Vietnam Stanley,  บริษัท P.T.Indonesia Stanley Electric และบริษัท 
Stanley Electric Engineering India PVT  ประเทศอินเดีย  ตลอดจนมีการทําสัญญาความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคในตางประเทศและลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาน
ยนตภายในประเทศ   
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4.10.1 ปจจัยความเสี่ยง 
                 แมวาจะไมมีความเสี่ยงทางดานการผลิตเพราะไดรับเทคโนโลยีทางการผลิตจาก

บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด อีกทั้งไมมีความเสี่ยงจากการขายทั้งนี้  เนื่องจากอุปกรณสองสวาง
ไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตจากบริษัทสแตนเลยอิเลคทริค จํากัด มีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงมีคูแขง
ขันนอยราย มีคุณภาพและราคาที่ไดตามความตองการของผูผลิตยานยนตในระดับสากล    จึงมี
ความมั่นใจวาลูกคาจะตองซื้อสินคาแนนอน   อยางไรก็ตามยังมีความเสี่ยงในดานการเงินอยูบาง
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนความเสี่ยงจากการนําเขาวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต  
สวนใหญเปนสกุลเงินเยนญี่ปุนและดอลลารสหรัฐฯโดยเปนหนี้สินระยะสั้นประมาณ 1 - 3  เดือน 
ซ่ึงใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทําสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศ ลวงหนาไว ในระดับหนึ่ง ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต      
1 - 4  เดือนในการตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณา
อนุมัติในการดําเนินการซึ่งจะกําหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับไดตามประเภทของรายการ
และของคูคา โดยประเมินจากภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจในชวงนั้นๆ 

4.10.2     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดง  ตัว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่  31 มกราคม  2545  2546 และ  2547 แตละป ของ           
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.10  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2545  2546 และ 2547 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 

 
ในชวงป 2546 ที่ผานมา มีรายไดทั้งสิ้น  6,053.227   ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียว

กันของปกอน (2545) มีรายได 4,403.515  ลานบาท  ถึง 1,649.712 ลานบาท หรือ 37.46% อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีการปรับตัวดีขึ้นอยางมาก  ธนาคารไดมี
การปลอยสินเชื่อมากขึ้น   ตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ จึงสงผลตอการกระตุน
กําลังซื้อภายในประเทศของผูบริโภคอยางตอเนื่องจากปที่แลว โดยเฉพาะอยางยิ่งตออุตสาหกรรม
ยานยนต ซ่ึงเปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง โดยในปที่ผานมา  อุตสาหกรรมรถยนตมียอดจําหนายใน
ประเทศทั้งสิ้น 533,000 คัน เพิ่มขึ้น 30.31%  สวนยอดจําหนายจักรยานยนตในประเทศทั้งสิ้น 
1,755,000 คันเพิ่มขึ้น 32.25% จัดไดวาอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมที่ดี 
 
4.11  บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) ช่ือยอหลักทรัพย คือ “TRU”  เปนผูประกอบ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตโดยมีบริษัทไทยรุงเจนเนอรัล มอเตอร จํากัด, บริษัท ไทย วี.พี. ออโต
เซอรวิส จํากัด  บริษัท ไทยออโต เพรสพารท จํากัด และบริษัท ไทยออโต บอดี้ แอสแซมบลี้ จํากัด 
เปนบริษัทยอย และบริษัท เดลตา-ทีอาร จํากัด เปนบริษัทรวมทุนมีลักษณะการประกอบธุรกิจคือ 

งบรวม รายการ 
2545 2546 2547 

1.สินทรัพย (พันบาท) 2,783,390 3,438,871 4,029,496 
2.หนี้สิน (พันบาท) 911,184 1,192,677 1,176,023 
3.สวนของผูถือหุน (พันบาท) 1,972,205 2,246,194 2,853,473 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 76,625 76,625 76,625 
5.รายได (พันบาท) 3,820,681 4,545,420 6,205,675 
6.กําไรสุทธิ (พันบาท) 242,831 483,173 764,060 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.09 1.08 1.16 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)         19.43 23.46 29.97 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.85 15.53 20.46 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) 32.84 33.30 - 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49 0.53 0.41 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 8.74 10.65 12.31 



 73

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนการออกแบบแมพิมพและชิ้นสวนของการผลิตแมพิมพ 
อุปกรณจับยึด และการผลิตชิ้นสวนจะเปนการผลิต เพื่อจําหนายใหลูกคากลุมรถยนต กลุมรถจักร
ยานยนต และเพื่อใชภายในบริษัทฯ เอง  โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI    
 4.11.1     ปจจัยความเสี่ยง 

                 1)  ดานธุรกิจ 
                  ดานธุรกิจยังคงสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายใหญอยางตอเนื่อง    ขณะ

เดียวกันก็พยายามขยายฐานลูกคาออกไปยังกลุมตางๆ  เชน บริษัท เจอเนอรัล มอเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด รวมทั้งขยายฐานรายไดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนาย
รถยนต และศูนยบริการหลังการขาย- สําหรับรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ  เพื่อเปนการลดความเสี่ยง 
และเสริมความแข็งแกรงของธุรกิจ   บริษัทฯมีแนวทางดําเนินธุรกิจใหหลากหลายมากขึ้น เพื่อ
กระจายความเสี่ยง 

2)   ดานการเงิน 
                ไมมีเงินกูจากตางประเทศ     ดังนั้นไมมีภาระการจายชําระเงินดวยเงินตราตาง

ประเทศ อยางไรก็ตาม มีการสงออกไปยังตางประเทศโดยใชสกุลเงินดอลลารซ่ึงมีการจัดทําสัญญา
ขายดอลลารลวงหนา จึงไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลตางประเทศ 

 4.11.2     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
                 การศึกษาถึงสภาพความมั่นคงทางการเงิน สามารถศึกษาขอมูลไดจากตาราง

แสดงตั ว เลขสํ าคัญทางการเงิน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2544  2545 และ2546  แตละป ของ           
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงตัวเลขสําคัญทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  2545 และ2546 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2547) 

 
ในป 2546 ประเทศไทยมีการผลิตรถยนตรวมทั้งสิ้น 750,512 คัน เปนการจําหนาย

รถยนตในประเทศทั้งสิ้น 533,176 คัน และเปนการสงออก 235,022 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 30%  
นับวาเปนยอดการผลิตและจําหนายสูงที่สุดกอนชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ   สําหรับในป 2546 มียอด
รายไดรวม 3,326 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% เปนผลเนื่องมาจากการขยายตัวที่ดีของอุตสาหกรรมยาน
ยนต  เนื่องจาก ผูประกอบการรถยนตนํารถรุนใหม ๆ ออกจําหนายและภาครัฐพยายามกระตุน
เศรษฐกิจและสงเสริมใหไทย เปนศูนยกลางการผลิตรถยนตแหงเอเชียประกอบกับบริษัทไดผลิตรถ 
TR Adventure Master ออกสูตลาดเมื่อประมาณกลางป 2546 ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปน
อยางดี โดยกําไรสุทธิ ประจําป 2546 รวม 334.74 ลานบาท ลดลงจากป 2545 เทากับ 68.17 ลาน
บาท หรือ 16.92%   สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 รวม 2,384.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 49.61 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.13%  เนื่องจาก บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานสุทธิ
ในป 2546 จํานวน 334.74 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 14.87 ลานบาท และในป 
2546 นี้มีการจายปนผลทั้งสิ้น 300 ลานบาท  
 
 
สรุปขอมูลเบื้องตนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวน 

งบรวม รายการ 
2544 2545 2546 

1.สินทรัพย (ลานบาท) 2,988.56 2,882.92 3,284.79 
2.หนี้สิน (ลานบาท) 708.07 548.45 900.71 
3.สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 2,280.49 2,334.47 2,384.08 
4.ทุนที่เรียกชําระแลว (พันบาท) 500,509.49 500,509.49 500,509.49 
5.รายได (ลานบาท) 2,971.26 2,992.64 3,326.15 
6.กําไรสุทธิ (ลานบาท) 563.29 402.91 334.74 
7. อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.67 0.72 0.60 
8.อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 26.85 17.46 14.19 
9.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 21.26 13.72 10.85 
10.อัตราการจายเงินปนผล (%) 78.11 74.46 59.75 
11.อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.31 0.23 0.38 
12. อัตรากําไรสุทธิ (%) 18.96 13.46 10.06 
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 จากที่ ไดกลาวถึง ขอมูลเบื้องตนของหลักทรัพยกลุมยานพาหนะและชิ้นสวนทั้ ง               
11 หลักทรัพย  พบวา มีเพียงหลักทรัพยของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ช่ือยอ
หลักทรัพยคือ “CWT” ที่มีสภาพคลองอยูในเกณฑตองระมัดระวังใหมาก   ดังนั้นทางบริษัทควรจะ
มีการบริหารและดูแลสภาพคลองอยางเขมงวดจึงสามารถพยุงฐานะทางการเงินไปสูสภาวะที่ดีขึ้น
กวาเดิม   สวนหลักทรัพยอ่ืนๆ อีก 10 หลักทรัพยจัดวาเปนหลักทรัพยที่นักลงทุนควรใหความสนใจ 
เนื่องจาก แตละหลักทรัพยมีพื้นฐานของบริษัทที่ดี โครงสรางดานการเงินและผลประกอบการเปนที่
นาพอใจจัดไดวาเปนหลักทรัพยที่ดี    แตอยางไรก็ตามขอมูลที่กลาวมาขางตนเปนเพียงขอมูลเชิง
คุณภาพสวนหนึ่งเทานั้นที่จะชวยในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนหรือผูที่สนใจ  ดังนั้นนักลง
ทุนหรือผูที่สนใจควรศึกษาขอมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมมากกวานี้ในแงมุมที่แตกตางออกไปเพื่อการลง
ทุนที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 


