
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
ส าหรับไตรมาส 1 สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2556 

ภาพรวมของการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) “EIC”  เป็นผูผ้ลิตและส่งออกอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
(Semiconductor  Devices) ประเภทไดโอด (Diodes) และ เวเฟอร ์(Wafer) โดยรายไดห้ลักของบรษัิทจากการขาย
ผลติภัณฑป์ระเภทไดโอด เป็นการจ าหน่ายให ้1) บรษัิททีต่ัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์สารกึง่ตัวน า (Trading Firm)  ประมาณรอ้ย
ละ 75.11  2) บรษัิททีเ่ป็นผูผ้ลติและเป็นเจา้ของยีห่อ้สนิคา้ (Original Brand Name Producer) ประมาณรย้ละ 22.40 และ  3) 
บรษัิทรับจา้งผลติหรอืประกอบใหก้ับผูผ้ลติเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์นอุตสาหกรรมต่าง ๆ (OEM) ประมาณ
รอ้ยละ 2.49   

การวเิคราะหก์ าไรขาดทนุ 

การวเิคราะหร์ายได ้

ส าหรับไตรมาส 1 สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายจ านวน  35.50 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้
เมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ของปี 2555 ซึง่มรีายไดจ้ากการขายจ านวน 32.89 ลา้นบาท เป็นการขายสนิคา้ในหมวด Rectifier 
Didoes รอ้ยละ 44% , High Speed Switching  Diodes รอ้ยละ 5%, Zener  Didoes รอ้ยละ 27, Transient Voltage 
Suppressor Diodes รอ้ยละ 22, และ Transistors รอ้ยละ 2 

การวเิคราะหต์น้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

ตน้ทนุขายและบรหิาร 

ในไตรมาส 1 สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2556  บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายจ านวน 35.50 ลา้นบาท มตีน้ทนุขายสนิคา้จ านวน 
32.89 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 93 ของรายไดจ้ากการขาย  ตน้ทนุขายลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันในปี 2555 ซึง่บรษัิทมี
ตน้ทนุขาย จ านวน  35.96 ลา้นบาท มผีลขาดทนุขัน้ตน้จากการด าเนนิงานจ านวน  2.22 ลา้นบาท หรอืขาดทนุขัน้ตน้รอ้ยละ 7 
ของรายไดจ้ากการขาย  

คา่ใชจ้า่ยจากการขายและบรหิาร 

บรษัิท มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 1 ของปี 2556 จ านวน 7.46  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จากไตรมาสเดยีวกันของปี 
2555 ซึง่มคีา่จ่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 6.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้
เนือ่งจากบรษัิทมกีารปรับเงนิเดอืนเพิม่และมกีารแตง่ตัง้พนักงานขายเพิม่ขึน้เพือ่เป็นการเพิม่ยอดขาย  

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 

ในไตรมาส 1 ของปี 2556 บรษัิทมรีายไดจ้ากภาษี จ านวน 1.19 ลา้นบาท  
บรษัิทไดน้ ามาตรฐานบัญช ีฉบับที ่12 เรือ่งภาษีเงนิไดม้าถอืปฏบัิต ิท าใหบ้รษัิทม ีภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชจีากผลแตกตา่ง
ชัว่คราวและการกลับรายการผลแตกตา่งชัว่คราว จ านวน 1.19 ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิจากการด าเนนิงาน 

ในไตรมาส 1 ปี 2555 บรษัิทมผีลขาดทนุกอ่นดอกเบีย้และภาษี (EBIT) จ านวน 6.88 ลา้นบาท และขาดทนุสทุธ ิจ านวน 5.69 
ลา้นบาท ผลขาดทนุลดลงเมือ่เทยีบกับในไตรมาสเดีย่วกันของปี 2555 ซึง่บรษัิทมผีลขาดทนุสทุธสิ าหรับงวด จ านวน 11.51  

ลา้นบาท ผลขาดทนุของไตรมาส 1 ของปี 2556 มาจากการขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 3.81 ลา้นบาท  และมรีายการ
ขาดทนุจากการตัง้คา่เผือ่การลดมูลคา่ของสนิคา้ซึง่น ามาเป็นตน้ทนุขาย จ านวน 1.90 ลา้นบาท ในขณะทีผ่ลขาดทนุในไตรมาส 
1 ของปี 2555 มาจากการรายการขาดทนุจากการตัง้คา่เผือ่การลดมูลคา่ของสนิคา้ซึง่น ามาเป็นตน้ทนุขาย จ านวน 8.56 ลา้น
บาท  

 

 

 

 



การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์
เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 และ 31 มนีาคม 2555  เท่ากับ 622.82  
ลา้นบาท และ 622.41 ลา้นบาท (ตามล าดับ) เพิม่ขึน้ 0.42  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1  สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิ
ฝากในบัญชเีพิม่ขึน้เนือ่งจากบรษัิทมรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ 
 
  ลกูหนีก้ารคา้ 
บรษัิท มยีอดลกูหนีก้ารคา้ตา่งประเทศ และในประเทศ รวมทัง้สิน้ ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 เท่ากับ  60.47  ลา้นบาท เพิม่ขึน้   
2.04 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันในปี 2555 ซึง่บรษัิทมลีูกหนี้การคา้รวมทัง้สิน้เท่ากับ 58.43 ลา้นบาท ลูกหนี้
การคา้เพิม่ขึน้เนือ่งจากจากปรมิาณยอดขายทีเ่พิม่สงูขึน้ 
 

 เงนิลงทนุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555   จนถงึ วันที ่31 มนีาคม 2556  บรษัิทมเีงนิลงทุนทีม่ขีอ้จ ากัดการใชเ้ป็นเงนิฝากประจ าในธนาคาร
พาณชิยแ์หง่หนึง่ จ านวน 63.14 ลา้นบาท และ 62.84 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นหลักประกันในการออกหนังสอืค ้าประกันกจิการร่วม
คา้  และพันธบัตรรัฐบาล จ านวน 2 ลา้นบาท เพือ่ใชเ้ป็นหลักประกันในการค ้าประกันไฟฟ้า  
 

 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มมีูลค่ารวม 142.67 ลา้นบาท และ 
144.16 ลา้นบาทตามล าดับ มูลค่าทีด่นิ อาคารและอปกรณ์ ลดลงจากค่าเสือ่มราคาและนอกจากนี้บรษัิทไดม้กีารเปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชสี าหรับรายการอาคาร และเครือ่งจักร จากราคาทีต่ใีหม่เป็นราคาทุน ตัง้แต่งวดสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2555 
 
หนีส้นิ 
ณ วันที ่31 มนีาคม 2556  บรษัิทมหีนี้สนิรวม 34.21 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน เท่ากับ 18.65 ลา้นบาท และ
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน เท่ากับ 15.56 ลา้นบาท สูงกว่าไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน จ านวน 6 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21 ซึง่
บรษัิท มหีนีส้นิรวม 28.10 ลา้นบาทประกอบดว้ยหนีส้นิหมนุเวยีนเทา่กับ 13.41 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเท่ากับ 14.69 
ลา้นบาท หนี้สนิที่เพิม่ขึน้เกิดจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ จ านวน 5.2 ลา้นบาท และนอกจากนี้บรษัิทมีภาระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นักงานเพิม่ขึน้จ านวน 0.23 ลา้นบาท และมภีาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ีเพิม่ขึน้จ านวน 0.64 ลา้นบาท  
 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 โครงสรา้งเงนิทนุ 
บรษัิท มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่31มนีาคม 2556  เทา่กับ 588.61 ลา้นบาท ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่
เทา่กับ 594.30 ลา้นบาท เป็นเงนิ 5.69 ลา้นบาท เนือ่งจากมผีลการด าเนนิงานขาดทนุ 
บรษัิท มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี้สนิรวม 34.21 ลา้นบาทและส่วนของผูถ้อืหุน้  588.61 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราส่วน

ของผูถ้อืหุน้ตอ่หนีส้นิ 17.21 เทา่ 
 
การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด 
จากงบการเงนิสิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2556 และ ณ วันที ่31 มนีาคม 2555 บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมการ
ด าเนนิงานสทุธ ิจ านวน 7.19  และ 13.95 ลา้นบาท (ตามล าดับ) กระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมการทีล่ดลงเนื่องจากบรษัิท
มผีลขาดทนุ กระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 1.79 ลา้นบาท เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้่ายในกจิกรว่มคา้ อไีอซ ีจงเชอ 
 
ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลตอ่การด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่1 ของปี 2556 บรษัิท มอีัตราสวนของก าไรสุทธติ่อส่วนของเจา้ของลดลง เนื่องจากผลการ
ด าเนนิการขาดทนุ  
 
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะมีผลต่อการด าเนินงานของบรษัิทในอนาคต คือการเพิม่ยอดขาย โดยเฉพาะการเพิม่ยอดขายใน
อตุสาหกรรมทิส่นิคา้ของบรษัิทไดรั้บความเชือ่อถอืเป็นอย่างมาก เชน่ อุตสาหกรรม Sensor, Motor Drive และ Power Factor 
Correction และนอกจากนี้บรษัิทยังมแีผนในการเพิม่ยอดขายสู่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเพิม่ขึน้ คอื 1)กลุ่มตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ 
Semiconductor Devices ยักษ์ใหญ่ในตลาดทีข่ายเพยีง  Semiconductor Devices ประเภทอืน่ ใหม้คีวามสนใจน า Diodes 
ของ EIC เป็นสนิคา้ใหม่เพิม่ขึน้  และ 2) กลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ End-Products ทีม่ชี ือ่เสยีงในตลาดและมสีาขาในประเทศต่างๆทั่ว
โลก  

 
ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยนืของบรษัิท  ปัจจัยทีเ่ป็นทัง้ความเสีย่งและโอกาสในการด าเนินธุรกจิ คอื การผลติสนิคา้ทีม่ี
คุณภาพดว้ยนวัตกรรมและการส่งมอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพในระยะเวลาทีร่วดเร็วอย่างสม ่าเสมอ  บรษัิทมแีนวทางในการพัฒนา
อยา่งย่ังยนืในสองแนวทางคอื 1) การมุง่มั่นพัฒนาสนิคา้ใหม้คีุณภาพดว้ยนวัตกรรม โดยการพัฒนานวัตกรรมการใช ้GPP CHIP 
เป็นวัตถดุบิทีส่ าคัญในการน ามาประกอบเป็นไดโ้อด รวมทัง้การเลอืกใชฉ้พาะวัตถุดบิทเีป็นมัตรกับสิง่แวดลอ้ม และการลดของ
เสยีทีเ่กดิจากการผลติโดยการพัฒนากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ  และ 2) การบรกิารจัดการโดยมุ่งเนน้
คุณภาพเป็นอันดับแรก บรษัิทมรีะบบการตดิตามคุณภาพของสนิคา้ โดยสนิคา้ทุก Lot  สามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้ และ
เชือ่มโยงความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้ไปในโครงสรา้งเดมิของบรษัิท ปลูกจติส านึกแห่ง CSR  ลงไปในวัฒนธรรมของ EIC   
เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนมคีวามรับผดิชอบ คอืรับผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละงานของตน รับผดิชอบตอ่ลกูคา้  โดยค านงึถงึผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมสากล 10 ประการ รับผดิชอบต่อชมุชนและสังคม ความ
รับผดิชอบดังกลา่วนีจ้ะชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามแข็งแกรง่ขึน้ ซึง่จะมผีลตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งย่ังยนืตอ่ไป   
  


