บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
16.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทที่ผานมา
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ รับผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง ทั้งนี้
ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว 2) ฉลากสินคาแบบผนึกใน
แมพิมพบรรจุภัณฑ 3) งานพิมพผลิตภัณฑกระดาษที่ไมมีกาว
โครงสรางรายไดของบริษัท จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ ในป 2555 – 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ
550.08 ลานบาท, 713.73 ลานบาท และ 643.30 ลานบาท โดยผลิตภัณฑประเภทฉลากสินคาที่มีกาวในตัว เปน
ผลิตภัณฑที่มีสัดสวนการขายมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทจําแนกตามสายผลิตภัณฑ ใน ป 2555 - 2557 สรุปไดดังนี้
2555
สายผลิตภัณฑ
ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว
ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ
งานพิมพผลิตภัณฑไมมีกาว
รวมรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
รายไดอื่น*
รวมรายไดทั้งหมด

ลานบาท

2556
รอยละ

2557

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

531.36

96.15

690.70

96.30

622.20

96.48

1.40

0.25

2.84

0.40

3.96

0.61

17.32

3.14

20.19

2.81

17.14

2.66

550.08

99.54

713.73

99.51

643.30

99.75

2.56

0.46

3.54

0.49

1.61

0.25

552.64

100.00

717.27

100.00

644.91

100.00

หมายเหตุ : *รายไดอื่น ไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน,กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและ รายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิต เปนตน

รายได
รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายและรายไดอื่นในป 2555 - 2557 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ
552.64 ลานบาท, 717.27 ลานบาท และ 644.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 21.24, รอยละ 29.79 และลดลงรอยละ
10.09 ตามลําดับ
รายไดจากการขาย
บริษัทมีรายไดจากการขายในป 2555 - 2557 จํานวน 550.08 ลานบาท, 713.73 ลานบาท และ 643.30 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.54, รอยละ 99.51 และรอยละ 99.75 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย/ ขอ 16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ในป 2555 – 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจํานวน 95.71 ลานบาท และ163.65 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 21.06 และ รอยละ 29.75 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขยายธุรกิจของกลุมลูกคารายใหญราย
เดิมซึ่งเปนบริษัทขามชาติ จึงทําใหบริษัทมียอดการสั่งซื้อจากกลุมลูกคารายใหญรายเดิมดังกลาวที่เพิ่มขึ้นจํานวน
69.54 ลานบาท และ 64.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 72.66 และ รอยละ 39.54 ของรายไดจาก
การขายสวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในป 2555-2556 ตามลําดับ
สําหรับ ป 2557 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 643.30 ลานบาท ลดลงจํานวน 70.42 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 9.87 จากป 2556 เหตุผลหลักมาจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและมูลคาการสั่งซื้อของลูกคา
รายใหญทลี่ ดลงตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังมีลูกคารายใหญรายหนึ่งขอสวนลดการคาเขามา เนื่องจากมี
ความจําเปนที่จะตองนําสินคาไปแขงขันกับคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งเปนการขอสวนลดสําหรับการผลิตสินคาสําเร็จตาม
แผนการผลิตสําหรับป 2557ที่ไดตกลงรวมกัน จึงทําใหรายไดจากการขายสุทธิจากสวนลดการคาแลวลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอน
หากพิจารณารายไดจากการขายแยกตามประเภทลูกคาพบวา บริษัทมีรายไดจากการขายสําหรับลูกคาในประเทศป
2557 ลดลงจํานวน 82.86 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.69 จากป 2556 และมีรายไดจากการขายจากลูกคา
ตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก ป 2556 จํานวน 12.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 258.42 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทเริ่ม
ขยายตลาดไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
สัดสวนรายไดจากการขายของบริษัท ในชวงป 2555 - 2557 สามารถแบงเปนรายไดที่มาจากลูกคาในประเทศและ
ลูกคาตางประเทศไดดังนี้
2555
ประเภทลูกคา
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย

ลานบาท

2556
รอยละ

ลานบาท

2557
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

544.17

98.93

708.92

99.33

626.06

97.32

5.91

1.07

4.81

0.67

17.24

2.68

550.08

100.00

713.73

100.00

643.30

100.00

รายไดอื่น
รายไดอื่นประกอบไปดวยรายไดจากดอกเบี้ยรับ, กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายทรัพยสิน,กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ รายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิต เปนตน ในป 2555 - 2557
บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 2.56 ลานบาท, 3.54 ลานบาท และ 1.61 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.46, รอย
ละ 0.49 และรอยละ 0.25ของรายไดรวม ตามลําดับ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายหลักของบริษัทประกอบไปดวย คาวัตถุดิบ เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการพนักงานฝายผลิต และคาโสหุย
การผลิต โดยในป 2555 - 2556 บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 286.90 ลานบาท และ 393.45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ รอยละ 7.78 และ รอยละ 37.14 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตในทุกสวนทั้ง
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย/ ขอ 16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

หนา 2

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

วัตถุดิบ คาแรงและคาโสหุยการผลิตตามรายไดจากการขายที่เพิม่ ขึ้นมาในชวงป 2555-2556 ทั้งนี้ใน ป 2556 ตนทุน
ขายที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับป 2555 นั้นเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาเครื่องจักรและ
อุปกรณจํานวน 16.72 ลานบาทจากการขยายกําลังการผลิตดวยการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นจํานวน
134.88 ลานบาทในป2556
สําหรับป 2557 บริษัทมีตนทุนขายเทากับ 417.92 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.47 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.22 จากป
กอนในขณะที่รายไดจากการขายลดลง ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินคาที่จําหนายในป 2557 เมื่อ
เทียบกับป 2556 ซึ่งรวมถึงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตแลวเสร็จเมื่อป 2556 มาจําหนายในป 2557ดวยจึงทําใหตนทุนขาย
สินคาโดยรวมในป2557เพิ่มสูงขึ้น
หนวย : ลานบาท

2555
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน (%)

550.08
286.90
263.18
47.84

2556
713.73
393.45
320.28
44.87

2557
643.30
417.92
225.39
35.04

ในป 2555 - 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 263.18 ลานบาท, 320.28 ลานบาท และ 225.39 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ รอยละ 47.84, รอยละ 44.87 และรอยละ 35.04 ตามลําดับ
ป 2555 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 263.18 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 74.99 ลานบาท โดยมีอัตรา
กําไรขั้นตนเทากับรอยละ 47.84 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการขายของบริษัทที่มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุมลูกคารายใหญของบริษัทสั่งเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพ
การผลิตไดดีกวาคูแขงจึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทคอนขางสูง
ป 2556 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 320.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 57.10 ลานบาท โดยอัตรากําไร
ขั้นตนเทากับรอยละ 44.87 ปรับตัวลดลงเล็กนอยจากป 2555 (อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 47.84) ในขณะที่บริษัทมี
รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยสาเหตุหลักที่อัตรากําไรขั้นตนลดลงมาจากการลงทุนในเครื่องจักร
ใหม ที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต งานที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและคุ ณ ภาพสู ง มากขึ้ น ส ง ผลให ค า เสื่ อ มราคา
เครื่องจักรและอุปกรณซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การขอตอรองราคาจากลูกคารายใหญราย
เดิมรายหนึ่งซึ่งมียอดการสั่งซื้อที่คอนขางสูง ทําใหความสามารถในการกําหนดราคาและอัตรากําไรขั้นตนโดยรวม
ลดลง
สําหรับ ป 2557 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 225.39 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 94.89 ลานบาท บริษัทมี
อัตรากําไรขั้นตนอยูในอัตรารอยละ 35.04 ปรับตัวลดลงจากป 2556 (อัตรากําไรขั้นตนรอยละ44.87) เหตุผลหลัก
มาจากการแขงขันทางดานราคาที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมและการใหสวนลดทางการคาแกลูกคารายใหญรายหนึ่ง
นอกจากนีม้ ูลคาการสั่งผลิตสินคาจากลูกคาบางรายก็ลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง จึงทํา
ใหบริษัทมีกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนลดลงอยางมีนัยสําคัญจากปกอน
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คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจา ยในการขาย
คาใชจายในการขายหลัก ประกอบดวย เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการของฝายขายและลูกคาสัมพันธ คานายหนาพนักงานขายบริษทั คาขนสงในประเทศ คาน้ํามันรถขนสงบริษัทและคาสงเสริมการขายซึ่งเปนสวนลดที่ใหแกลูกคา
ในป 2555 - 2557 บริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ 10.26 ลานบาท, 13.16 ลานบาท และ 15.70 ลานบาทหรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 1.86, รอยละ 1.83 และรอยละ 2.43 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2555 คาใชจายในการขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 0.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.22 จากป 2554
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการของฝายขายและลูกคาสัมพันธจํานวน 1.06 ลาน
บาท และคาสินคาตัวอยางเพิ่มขึ้นจํานวน 0.11 ลานบาทในขณะที่คาใชจายในการสงออกสินคาลดลงจํานวน
0.39 ลานบาท ตามมูลคาการสองออกที่ลดลงจากป 2554 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายโดยรวม
สอดคลองกับรายไดจากการขายรวมที่มีการขยายตัวจากป 2554
สําหรับป 2556 คาใชจายในการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 2.90 ลานบาทจากป 2555 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.30
จากป 2555 สาเหตุหลักมาจากคาสงเสริมการขายซึ่งเปนสวนลดที่ใหแกลูกคาเพิ่มขึ้นจํานวน 2.66 ลานบาท,
เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการของฝายขายและลูกคาสัมพันธเพิ่มขึ้นจํานวน 0.95 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายใน
การสงออกสินคาและคาเดินทางไปตางประเทศลดลงจํานวน 0.29 ลานบาท และ 0.42 ลานบาท ตามลําดับ ตาม
มูลคาการสงออกที่ลดลงจากป 2555 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายโดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกับรายได
จากการขายรวมที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 อยางมีนัยสําคัญ
สําหรับ ป 2557 คาใชจายในการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 2.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.27 จากป
2556 สาเหตุหลักมาจากคาที่ปรึกษาดานการขายและการตลาดตางประเทศจํานวน 5.30 ลานบาท ซึ่งเริ่มสัญญา
ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 ที่ผานมา เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการของฝายขายและลูกคาสัมพันธเพิ่มขึ้นจํานวน
1.22 ลานบาท คาขนสงในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจํานวน 0.41 ลานบาท นอกจากนี้เปนการเพิ่มขึ้นของคานายหนาพนักงานขายบริษัทจํานวน 0.13 ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารหลักจะประกอบไปดวย เงินเดือนโบนัสและสวัสดิการพนักงานฝายบริหารและบัญชีการเงิน
รวมถึงผูบริหารของบริษัท คาเชาสํานักงาน คาไฟฟา-ประปา และคาเสื่อมราคา เปนตน ในป 2555 - 2557 บริษัทมี
คาใชจายในการบริหารเทากับ 83.25 ลานบาท, 102.00 ลานบาท และ 91.34 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ รอยละ 15.06, รอยละ 14.22 และรอยละ 14.16 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2555 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจํานวน 16.40 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
24.54 จากป 2554 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และผูบริหารจํานวน 13.33 ลานบาท
เนื่องจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการจายโบนัสเพิ่มขึ้น , การเพิ่มขึ้นของคาเชาสํานักงานจํานวน 1.06 ลาน
บาท และคาเสื่อมราคาจํานวน 1.05 ลานบาท
สําหรับป 2556 คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 18.75 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 22.53 จากป 2555 โดย
สาเหตุหลักมาจากคาผลตอบแทนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 11.98 ลานบาท จากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น
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และคาเชาสํานักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 9.78 ลานบาทจากการตอสัญญาเชาใหมในเดือนมกราคม 2556 ดวย
อัตราคาเชาที่สูงขึ้น
สําหรับป 2557 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารลดลงจํานวน 10.67 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 10.46 จากป 2556
โดยสาเหตุหลัก มาจากการปรับ ลดลงของคาเช าสํานักงาน 10.22ลานบาท จากการทําสัญญาเชาใหมในเดือ น
มกราคม 2557 ดวยอัตราคาเชาที่ลดลงตามอัตราคาเชาที่ประเมินโดยผูประเมินทรัพ ยสินที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน กลต. ในขณะที่คาผลตอบแทนพนักงานปรับลดลงจํานวน 4.85 ลานบาท จากการจายโบนัสพนักงาน
ลดลงจึงทําใหคาใชจายในการบริหารโดยรวมลดลง
กําไรจากการดําเนินงาน
ป 2555 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 172.24 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทางการเงิน
จํานวน 5.44 ลานบาท ภาษีเงินไดจํานวน 36.25 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 130.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2554 จํานวน 52.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 66.74 โดยมีเหตุผลหลักมาจากบริษัทมีรายไดจากการ
ขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวาป 2554
สําหรับป 2556 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 208.66 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทาง
การเงินจํานวน 6.85 ลานบาทและภาษีเงินไดจํานวน 38.01 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 163.80 ลาน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 กําไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 33.24 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.46
สาเหตุหลักมาจากการรับงานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทําใหรายไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิ
ปรับเพิ่มขึ้นมาจากป 2555
สําหรับ ป 2557 บริษัทมีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 119.96 ลานบาท เมื่อหักตนทุนทาง
การเงินจํานวน 6.79 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 20.35 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 95.82
ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 70.98 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 43.33 จากปกอน สาเหตุหลักที่กําไรสุทธิลดลงมาจาก
ตนทุนขายและคาใชจายในการขายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงจากการแขงขันทางดานราคาที่เพิ่ม
สูงขึ้นในอุตสาหกรรมและการขอสวนลดการคาจากลูกคารายใหญรายหนึ่ง จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทโดยรวม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทสําหรับป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตรากําไรดังนี้
อัตรากําไรขั้นตน เทากับ รอยละ รอยละ 47.84, รอยละ 44.87 และรอยละ 35.04 ตามลําดับ (ไมรวมรายได
อื่น)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เทากับ รอยละ รอยละ 30.85, รอยละ 28.74 และรอยละ 18.40 ตามลําดับ
(ไมรวมรายไดอื่น)
อัตรากําไรสุทธิ เทากับ รอยละ รอยละ 23.62, รอยละ 22.84 และรอยละ 14.39 ตามลําดับ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ รอยละ 44.34, รอยละ 41.30 และรอยละ 22.93ตามลําดับ
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เงินปนผลจายและการจัดสรรกําไร
ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมัตใิ หบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
สําหรับป 2554 ในอัตราหุนละ 4.05 บาท รวมเปนเงิน 40.00 ลานบาท
ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมัตใิ หบริษัทงดจายเงินปนผลจากกําไร
สุทธิสําหรับป 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับป 2556 จากกําไรสะสมใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในอัตราหุนละ 2.02 บาท รวมเปนเงิน 20.00 ลานบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับป 2556 จากกําไรสะสมใหแกผูถือหุนตามสัดสวน ในอัตราหุนละ 3.04 บาท รวมเปนเงิน 30.00 ลานบาท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทจายเงินปนผลให บริษทั สาลี่อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) หุนละ 2 บาท รวมเปนเงิน 19.77 ลานบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล จากกําไรสะสม
ใหแกผูถือหุนตามสัดสวน ในอัตราหุนละ 30 บาท รวมเปนเงิน 296.47 ลานบาท
16.2 ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพ ยห ลักของบริ ษัท ประกอบดวย เงิน สดและรายการเทีย บเทาเงิน สด, ลู กหนี้ก ารคา, สิ นค าคงเหลือ และ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 567.36 ลานบาท, 677.53 ลานบาท และ 613.13 ลานบาท
ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2555 สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 99.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.20 จากสิ้นป 2554
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือของบริษัทจํานวน 18.91 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 37.35และการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของบริษัทจํานวน 9.49 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.52 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้น
นั้นสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากป 2554 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับบริษัทมีเงินมัดจําคาเครื่องจักร
ปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 105.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 367.16 ซึ่งบริษัทไดมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ณ สิ้นป 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 110.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.42 จากสิ้นป 2555
โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นของบริษัทจํานวน 47.11 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 38.98 และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือของบริษัทจํานวน 24.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.23 ซึ่ง
การปรับเพิ่มขึ้นนั้นสอดคลองกับรายไดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 อยางมีนัยสําคัญ ประกอบกับบริษัทไดมีการ
รับมอบเครื่องจักรใหมซึ่งวางเงินมัดจําไวในป 2555 อันเปนสาเหตุหลักใหอุปกรณของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 134.33
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 65.31 จากสิ้นป 2555
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ณ สิ้นป 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทลดลงจํานวน 64.41 ลานบาท จากสิ้นป 2556 หรือลดลงรอยละ 9.51 จาก
สิ้นป 2556 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดคงเหลือจํานวน 16.08ลานบาท จากการจายเงินปนผลเพื่อการ
ปรับโครงสรางทุนของบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ทีผ่ านมา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 120.88 ลานบาท, 167.99 ลานบาท และ 141.03
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 21.31 รอยละ 24.79 และรอยละ 23.00 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตแกลูกคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศในชวง 30 - 90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
และคุณภาพของลูกคา
ตารางสรุปอายุลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อื่น
หนวย: ลานบาท

2555
ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ
- นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน*
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน สุทธิ
บวก ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา ตั๋วเงินรับ รายไดคางรับ และลูกหนี้
อื่น -สุทธิ

2556

2557

87.57

145.01

114.17

32.15
0.70
0.25
1.01
121.68
0.82
120.86
0.02

22.30
0.68
0.85
168.85
0.85
167.99
-

26.36
0.43
0.14
0.97
142.07
1.04
141.03
-

120.88

167.99

141.03

ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 120.88 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 9.49 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.52 จากสิ้นป 2554 ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของรายไดในป 2555 เนื่องจากบริษัทมียอดการสั่ง
ผลิตจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 87.57 ลานบาทหรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 71.97 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อยางไรก็ดี ลูกหนี้การคาที่เกิน
กําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน ของบริษัทมีจํานวน 32.15 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.42 ของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ บริษัทมีลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวา 3
เดือน ถึง 6 เดือน จํานวน 0.70 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.57 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือนจํานวน 0.25 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 0.21 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาที่เกิน
กําหนดชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป มีจํานวน 1.01 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.83 ของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือเปนที่เรียบรอยแลว
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อยางไรก็ตามบริษัทไดรับเช็คชําระจากลูกหนี้ในชวงสิ้นปจํานวน 0.19 ลานบาทจึงไดมีการปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญคงเหลือ 0.82 ลานบาท
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 167.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 47.11 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.98 จากสิ้นป 2555 ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 163.65 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.75 จากป 2555 อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 145.01 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 85.88 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนลูกหนี้การคาที่
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน มีจํานวนลดลง 9.85 ลานบาท จากสิ้นป 2555 เนื่องจากบริษัทไดมีการบริหาร
จัดการและการติดตามจัดเก็บหนี้ไดรวดเร็วขึ้น ในสวนของลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน ถึง
6 เดือน มีจํานวน 0.68 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.40 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ในขณะที่บริษัทไมมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน สําหรับลูกหนี้การคาที่
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจํานวน 0.85 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.50 ของลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 141.03 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 26.96 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 16.05 จากสิ้นป 2556 ตามการลดลงของรายไดจากการขายที่ลดลงจํานวน 70.42 ลานบาทหรือลดลง
รอยละ 9.87 จากสิ้นป 2556 อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 114.17 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.36 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนลูกหนี้การคาที่
เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 26.36 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4.06 ลานบาท จากสิ้นป 2556 หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 18.55 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในสวนของลูกหนี้การคาที่
คางเกินกําหนดชําระมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจํานวน 0.44 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.31 ของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12
เดือน เพิ่มขึ้นมาเปนจํานวน 0.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.10 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจํานวน 0.97ลานบาท คิด
เปนสัดสวนรอยละ 0.68 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว
จากตารางสรุปอายุลูกหนีก้ ารคาสําหรับป 2555 – 2557 จะพบวาลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระสวนใหญเกินกําหนดชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกคารายใหญบางรายที่บริษัทยังสงมอบสินคาไมครบตาม
ใบสั่งซื้อ เนื่องจากลูกคาขอใหบริษัทนําสงสินคาในระยะเวลาการสงสินคาที่ตางกัน(split order) โดยลูกคาจะชําระ
เงินคาสินคาทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อบริษัทสงสินคาทั้งหมดครบทุกรายการ ป 2557 ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระสวน
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือนมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมากจากสิ้นป 2556 นั้น นอกจากมีสาเหตุในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้น
ในป 2555-2556 ดังที่กลาวขางตนแลว ยังเกิดจากลูกคารายใหญบางรายกําหนดเงื่อนไขในการนําสงใบแจงหนี้และ
การชําระเงินที่ทําใหระยะเวลาการนําสงใบแจงหนี้และการชําระเงินยาวนานขึ้นจนเกินกําหนดชําระตามใบแจงหนี้ แต
อยางไรก็ตาม บริษัทก็สามารถติดตามการชําระหนี้จากลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
ดังกลาวไดครบทั้งหมด
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ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2555 - 2557 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 76 วัน, 73 วัน และ 87 วัน
ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บ หนี้เฉลี่ยในป 2555 -2556 ปรับ ลดลง เนื่ องจากบริษั ทสามารถส งมอบงานใน
ระยะเวลาที่เร็วขึ้นทําใหบริษัทสามารถรับชําระหนี้ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สิ้นป 2557 บริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกคารายใหญบางรายกําหนดเงื่อนไขในการนําสงใบแจงหนี้และการ
ชําระเงินที่ทําใหระยะเวลาการนําสงใบแจงหนี้และการชําระเงินยาวนานขึ้นจึงทําใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนาน
ขึ้น
อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หากลูกหนี้มีการคางชําระนาน ซึ่งตั้งแตป 2554-2556
บริษัทไดกําหนดใหลูกหนี้ที่มีอายุการคางชําระหนี้เกินกวา 365 วัน บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอย
ละ 100 จากยอดหนี้คงคางทั้งหมด ทั้งนี้ในป 2557 บริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายดังกลาวใหมเพื่อใหมีความ
เขมงวดมากขึ้นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยกําหนดใหลูกหนี้ที่มีอายุการคางชําระหนี้
เกินกวา 180 วัน บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 จากยอดหนี้คงคางทั้งหมด และกรณีที่ลูกหนี้
มีอายุการคางชําระหนี้เกินกวา 365 วัน บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 จากยอดหนี้คงคาง
ทั้งหมด ทั้งนี้ระยะเวลาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวจะเริ่มพิจารณาตั้งแตวันที่บริษัทออกใบแจงหนี้ใหแก
ลูกคา
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 69.55 ลานบาท, 94.05 ลานบาท และ 76.85 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ รอยละ 12.26, รอยละ 13.88 และรอยละ 12.53 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ณ สิ้นป 2555 –
2556 บริษัทมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 18.91 ลานบาท และ 24.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ รอยละ 37.35
และรอยละ 35.23 ตามลําดับ ซึ่งในระยะเวลา 2 ปที่ผานมา สินคาคงเหลือของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อสํารองไวใชในงานพิมพ และสินคาสําเร็จรูปที่ยังไมไดสงมอบใหแกลูกคา
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวง 2 ปที่ผานมา
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 76.85 ลานบาท ลดลงจํานวน 17.20ลานบาทหรือลดลงรอยละ
18.29 จากสิ้นป 2556 สาเหตุหลักมาจากการทําลายสินคาที่เสื่อมสภาพจํานวน 19.00 ลานบาท และการวาง
แผนการผลิตสินคาสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะไมผลิตเกินจากใบสั่งซื้อหากลูกคาไมทําการยืนยันใหผลิต
เกินกวาที่ตกลงกัน
อยางไรก็ดี บริษัทมีการใชนโยบายการบริหารสินคาคงเหลือในเรื่อง การตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงและการตั้งสํา
รองสินคาเสื่อมคุณภาพมานานแลวแตมิไดกําหนดเปนลายลักษณอักษรไวชัดเจน ดังนั้น ที่ประชุมกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดประชุมเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ไดอนุมัตินโยบายการบริหารสินคาคงเหลือในเรื่อง การตั้ง
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง(NRV) และการตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพไวเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน โดย
กําหนดใหตั้ง คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (NRV) และการตั้งสํารองสินคา/ วัตถุดิบเสี่อมคุณภาพ เปนดังนี้
1. การตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (NRV) โดยใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือจากการเปรียบเทียบ
ราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาแตละรายการแลวใชราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ที่ต่ํากวาในการคํานวณกับปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งจะมีการปรับปรุงบัญชี การตั้ง
คาเผื่อดังกลาวในทุกสิ้นเดือน
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2.

การตั้งสํารองสินคาสําเร็จรูปเสื่อมคุณภาพ จะมีการตั้งสํารองตามอายุสินคาโดยสินคาสําเร็จรูปที่
มีอายุเกิน 1 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100% และจะมีการปรับปรุงบัญชีตามอายุของสินคาใน
ทุกสิน้ เดือน

3.

การตั้งสํารองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ จะมีการตั้งสํารองตามอายุของวัตถุดิบคงเหลือที่มีอายุเกิน
1 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 50 และวัตถุดิบที่อายุเกิน 2 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100 โดย
จะมีการปรับปรุงบัญชีตามอายุของวัตถุดิบในทุกสิ้นเดือน

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมาไดมีมติอนุมัติแกไขนโยบายการ
ตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงและการตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพเฉพาะในสวนของการตั้งสํารองคาเผื่อการลดลง
ตามอายุของวัตถุดิบคงเหลือไวในอัตราเดียวคือวัตถุดิบที่มีอายุเกิน 1 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 50 เนื่องจากที่ผาน
มาวัตถุดิบคงเหลือของบริษัทมีอายุไมเกิน 2 ป ทั้งนี้ในสวนอื่นของนโยบายดังกลาวยังคงเดิมตามที่ประชุมกรรมการ
ไดอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อของสินคาคงเหลือจํานวน 14.53 ลานบาท, 23.31 ลานบาท และ
18.44 ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุที่การตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือในป 2556 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2555 จํานวน
8.78 ลานบาทนั้น เนื่องมาจากวัตถุดิบทีม่ อี ายุเกินกวา 1 ปเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ลกู คากําหนดใหบริษัทใชวัตถุดิบใหม
ตามที่ลูกคากําหนดและสินคาสําเร็จรูปที่มีอายุเกินกวา 1 ปก็เพิ่มสูงขึ้นดวยจากการที่ผลิตสินคาเผื่อการสั่งซื้อซ้ําจาก
ลูกคาเพิ่มมากขึ้นตามการคาดการณยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในป 2556 ดังนั้น บริษัทจึงตองตั้งสํารองวัตถุดิบและ
สินคาสําเร็จรูปเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้นจํานวน 5.64 ลานบาท และมีสินคาสําเร็จรูปที่มีราคาขายต่ํากวาทุนเพิ่มมากขึ้น
บริษัทจึงตองตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (NRV) เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 3.14 ลานบาท สวนสาเหตุที่การตั้งคาเผื่อมูลคา
สินคาคงเหลือในป 2557 ลดลงจากป 2556 จํานวน 4.87 ลานบาทนั้น เนื่องจากการลดลงของปริมาณสินคา
คงเหลือที่มีภาระตองตั้งสํารองดังกลาว
ตารางแสดงรายละเอียดสินคาคงเหลือป 2555 - 2557
หนวย: ลานบาท

2555
สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ*
สินคาคงเหลือสุทธิ

51.76
0.34
31.98
84.08
14.53
69.55

2556
69.62
0.45
47.29
117.36
23.31
94.05

2557
63.86
0.81
30.62
95.29
18.44
76.85

หมายเหตุ : * ตั้งตามนโยบายการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงแลว

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษทั ประกอบดวย ลูกหนี้เงินทดรองจาย, รายไดคางรับ, คาใชจายจายลวงหนา,ขาดทุน
รอตัดบัญชีไมเกิน 12 เดือน และบัญชีตั้งพักอื่นๆ ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 7.00
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ลานบาท, 8.08 ลานบาท และ 8.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 1.23, รอยละ 1.19 และรอยละ
1.33 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
เนื่องจากบริษัทไดมีการทําสัญญาการใชไฟฟา โดยใชเงินฝากออมทรัพยเปนหลักประกันตามเงื่อนไขการขอใชไฟฟา
ซึ่ง ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเทากับ 0.53 ลานบาท, 0.78 ลานบาท และ
0.93 ลานบาท ตามลําดับหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 0.09,รอยละ 0.11 และรอยละ 0.15 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ
อุปกรณ
อุปกรณของบริษัทประกอบดวย ระบบสาธารณูปโภคและสวนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีอุปกรณจํานวน 205.66 ลานบาท, 339.99 ลานบาท และ 290.40 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 36.25, รอยละ 50.18 และรอยละ 47.36 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ สิ้น ป 2555 บริษัทมีอุปกรณลดลงจํานวน 28.10 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดคาเสื่อมคาเสื่อมราคา
ประจําป ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีอุปกรณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจํานวน 134.33 ลานบาท เนื่องจากการซื้อ
เครื่องจักรชุดใหมจํานวน 3 เครื่อง และ 1 ใน 3 เครื่องนั้นเปนเครื่องที่มีความทันสมัยและประสิทธิภาพการผลิตที่มาก
ขึ้นเพิ่มขึ้นจํานวน 1 เครื่องเพื่อรองรับการผลิตงานที่มีความซับซอนและตองการคุณภาพสูง ซึ่งสอดคลองกับรายได
จากการขายและสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 อยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีอุปกรณ
ลดลงจากป 2556 จํานวน 49.60 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากมีการตัดคาเสื่อมราคาในระหวางงวด โดยมีการ
ลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณเพิ่มระหวางงวดจํานวน 17.06 ลานบาท
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทคือ คอมพิวเตอรซอฟทแวร ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนคอมพิวเตอรซอฟทแวร จํานวน 1.19 ลานบาท, 1.09 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท
ตามลําดับหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 0.21, รอยละ 0.16 และรอยละ 0.29 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
เงินมัดจําซื้อเครื่องจักร
เงินมัดจําซื้อเครื่องจักร หมายถึง เงินทีบ่ ริษัทตองจายใหผูผลิตกอนการสั่งผลิตเครื่องจักรเพื่อเปนเงินมัดจําวา บริษัท
สั่งผลิตเครื่องจักรนั้นจริงเพื่อที่ผูผลิตจะไดผลิตเครื่องจักรตามที่บริษทั สั่ง การชําระเงินจะชําระเปนงวดโดยจะจายเงิน
สวนที่เหลือเมื่อเครื่องจักรเสร็จสมบูรณ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไดมีการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อใชใน
ประกอบธุรกิจ จึงตองมีการจายเงินมัดจําคาเครื่องจักรในป 2555 - 2557 เปนจํานวน 134.15 ลานบาท, 30.13
ลานบาท และ 77.33 ลานบาท ตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียดเครื่องจักรในสวนที่ 2 ขอ 5.ทรัพยสินที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ) สําหรับเงินมัดจําคาเครื่องจักรจํานวน 134.15 ลานบาท ในป 2555 ที่มีมูลคาสูงกวาปอื่นๆนั้น
เนื่องจากในปนี้บริษัทไดทําการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมจํานวน 3 เครื่อง และ 1 ใน 3 เครื่องนั้น เปนเครื่องที่มีมูลคาสูง
และบริษัทมีการจายเงินมัดจําคาเครื่องจักร 2 งวดในปนจี้ ึงทําใหเงินมัดจําซือ้ เครื่องจักรในปนี้สูงกวาปอื่นๆ สําหรับป
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2557 บริษัทไดทําการสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มจํานวน 4 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการวางแผนที่จะเพิ่ม
ประเภทผลิตภัณฑใหมในอนาคต
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เริ่มตัง้ แตป 2556 บริษัทไดมีการนํามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช และมีการ
ปรับปรุงยอนหลังตั้งแตสิ้นป 2554 ซึ่งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดทบี่ ริษัทสามารถขอ
คืนไดในอนาคต ณ สิ้นป 2555 บริษัทไมมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สวน ณ สิ้นป 2556 - 2557 บริษัทมี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 2.29 ลานบาท และ 1.79 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.34 และ
รอยละ 0.29 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัท ประกอบดวย รายการขาดทุนรอตัดบัญชีเกินกวา 12 เดือน, เงินมัดจําและบัญชี
พักอื่นๆ ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน, 1.12 ลานบาท, 2.30 ลานบาท และ
0.16 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ, ร อ ยละ 0.20, ร อ ยละ 0.34 และร อ ยละ 0.03 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
ตามลําดับ
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2555 - 2557 มีจํานวน , 227.67 ลานบาท, 224.04 ลานบาท และ 256.87 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหลักๆ จะประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะสั้นจากธนาคาร,หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน, เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร
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ตารางแสดงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
หนวย : ลานบาท

ณ 31 ธ.ค. 2555

ณ 31 ธ.ค. 2556

ณ 31 ธ.ค. 2557

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

-

-

45.00

37.89

30.00

17.88

30.00

23.64

-

-

-

-

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป

-

-

-

-

75.00

44.71

หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิ น -ส ว นที่ ถึ ง
กําหนดชําระในหนึ่งป

28.57

22.51

25.64

21.59

18.85

11.24

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

-

-

-

1.25

0.75

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวน
ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

68.37

53.86

48.14

40.53

42.64

25.42

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย

126.93

100.00

118.78

100.00

167.74

100.00

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 45.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนเงินกูเพื่อ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ สําหรับป 2555 บริษัทไมมีเงินเบิกเกินบัญชี เนื่องจากไดใชเงินกูยืมระยะสั้น
จากบริษัมแมจํานวน 30.00 ลานบาท สําหรับ สิ้นป 2557 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน
30.00 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวนรวมกัน 72.19 ลานบาท, 64.45 ลานบาท และ
70.78 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่ง ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 6.33 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 9.81 จากสิ้นป 2556 ซึ่งการเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้อื่นซึ่ง ประกอบไป
ดวย เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย คาใชจายคางจาย และเจาหนี้อื่นที่มิใชเจาหนี้การคา โดยบริษัทมีเจาหนี้การคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2555 - 2557 จํานวน 44.57 ลานบาท, 52.43 ลานบาท และ 34.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
รอยละ 19.58, รอยละ 23.40 และรอยละ 13.57 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ซึ่งมูลคาเจาหนี้การคามีการปรับตัว
สูงขึ้นอยางเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ
สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น และรายไดที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทไดสํารองสินคาและวัตถุดิบเพื่อ
รองรับคําสั่งซื้อจากลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น โดยระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทในป 2555 - 2557 อยูที่ 50 วัน, 45
วัน และ 38 วัน ซึ่งนโยบายเครดิตเทอมทีเ่ จาหนี้การคาใหกับบริษัทประมาณ 30 – 60 วัน เหตุที่ระยะเวลาชําระหนี้
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย/ ขอ 16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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เฉลี่ย 50 วัน ในป 2555 สูงกวาปอื่นๆ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการโบนัสที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากป 2556 การตั้งประมาณการคาสงเสริมการขายและการตั้งประมาณการคาใชจายคางจายของบริษัท
สําหรับ ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีเจาหนี้การคาปรับตัวลดลงจากป 2556 จํานวน 17.56 ลานบาท หรือคิดเปนการ
ลดลงรอยละ 33.49 เนื่องมาจากรายไดจากการขายที่ลดลง จึงทําใหบริษัทไมไดสํารองวัตถุดิบไวในบริมาณมากเชน
ปที่ผานมา
เจาหนี้อื่นของบริษัทประกอบไปดวย เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย คาใชจายคางจาย และเจาหนี้อื่นที่มิใชเจาหนี้การคา
ซึ่ง ณ สิน้ ป 2555 - 2557 บริษัทมีเจาหนี้อื่นจํานวน 27.63 ลานบาท, 12.02 ลานบาท และ 35.91 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 12.14, รอยละ 5.37 และรอยละ 13.98 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ซึ่ง ณ สิ้นป 2557 บริษัทมี
เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นอยางมากจํานวน 23.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 198.75 จากสิ้นป 2556 ซึ่งการเพิ่มขึ้นสวน
ใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ คาใชจายคางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการที่บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเชาซื้อเครื่องจักรและ
ยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัท ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชางทางการเงิน
เทากับ 96.94 ลานบาท, 73.78 ลานบาท และ 61.49 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงมาตลอดจากการทยอยชําระ
คางวดใหแกสถาบันการเงิน โดยบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ณ สิ้นป
2555 - 2557 จํานวน 28.57 ลานบาท, 25.64 ลานบาท และ 18.85 ลานบาท ตามลําดับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ไดแก ภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร โดย ณ สิ้นป 2555 – 2556 บริษัทมีภาษี
เงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 12.83 ลานบาท, 18.25 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 2.26, รอยละ
2.69 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ ณ สิ้นป 2557 บริษัทไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ประกอบไปดวย ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย, ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย, กําไรรอตัดบัญชี
และรายไดรับลวงหนา โดย ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 5.00 ลานบาท, 11.77 ลาน
บาท และ 7.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 0.88, รอยละ 1.74 และรอยละ 1.20 ของหนี้สินรวม
ตามลําดับ
หนี้สินระยะยาว
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีภาระหนี้สินเงินกูยืมระยะยาวกับเจาหนี้สถาบันการเงินแหงหนึ่งคงเหลือจํานวน 76.25 ลาน
บาท โดยบริษัทตองทยอยชําระคืนเปนระยะเวลา 24 งวด นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 เปนตนไป โดยหากบริษัท
สามารถระดมทุนและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดกอนครบอายุสัญญาเงินกู บริษัทจะนําเงินที่ไดรับนั้นมา
ชําระหนี้เงินกูท ี่ยังคงเหลืออยูตามสัญญากูยืมเงินทั้งจํานวน
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อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษทั ในป 2555 - 2557 เทากับ 39.63 เทา, 30.84 เทา และ 34.04
เทา ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับที่สูงเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่ไดมาจากการดําเนินงานมาตลอดในจํานวนที่สูง
เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่ตองจายใหแกสถาบันการเงิน
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันในป2555 - 2557 เทากับ 0.81 เทา, 0.79 เทา และ 0.50 เทา
ตามลําดับ ซึ่งไมถึง 1 เทา เนื่องจากบริษัทมีภาระที่จะตองนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานไปใชจายในกิจกรรม
การลงทุนเชน การจายคามัดจําและคาซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต และ กิจกรรมทางการเงินอันไดแก การ
จายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (เครื่องจักรและรถยนต), การจายคืนเงินกูระยะสัน้ และเงินปนผลจาย เปนหลัก โดย
รายละเอียดดังนี้
ในป 2555 บริษัทนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานซึ่งมีอยูเทากับ 173.74 ลานบาทไปชําระคามัดจํา
เครื่องจักร 105.43 ลานบาท, จายซื้อเครื่องจักร 19.03 ลานบาท, ชําระหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 29.15 ลานบาท,
ชําระคืนเงินกูระยะสั้นและดอกเบี้ย 20.34 ลานบาท และเงินปนผลจาย 40 ลานบาท
ในป 2556 บริษัทนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานซึ่งมีอยูเทากับ 166.39 ลานบาทไปชําระคามัดจํา
เครื่องจักร 57.83 ลานบาท, จายซื้อเครื่องจักร 35.52 ลานบาท, ชําระหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 28.70 ลานบาท,
ชําระคืนเงินกูระยะสั้นและดอกเบี้ย 36.75 ลานบาท และเงินปนผลจาย 50 ลานบาท
สําหรับป 2557 บริษัทนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานซึ่งมีอยูเทากับ 204.1ลานบาท
ไปจายซื้อเครื่องจักร 10.22 ลานบาท, ชําระหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 26.22 ลานบาท, ชําระคืนเงินกูระยะสั้นและ
ดอกเบี้ย 20.99 ลานบาทและเงินปนผลจาย 316.24 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนมาจํานวน 126.18 ลาน
บาท
สําหรับ อัตราสวนทางการเงินทีบ่ ริษัทตองปฏิบัติตามสัญญากูเงิน มีดังนี้คือ
1. อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ทางสถาบันการเงิน
ไดกําหนดใหรักษาอัตราสวนดังกลาวไวไมนอยกวา 1.50 เทา
ณ สิ้นป 2557 บริษทั มีอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio)
อยูที่ระดับ 2.35 เทา ซึ่งมากกวาที่สัญญากูเงินที่ระบุไว แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความสามารถในการจายชําระ
หนี้สินและดอกเบี้ยอยูในระดับที่ดีอีกดวย
2. อัตราสวนของหนี้สินรวมตองบการเงินสวนบุคคล (Debt to Equity Ratio) ทางสถาบันการเงินได
กําหนดใหรักษาอัตราสวนดังกลาวไว ณ เวลาใดๆใหไมเกินกวา 2 (สอง) ตอ 1 (หนึ่ง) แตทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 0
(ศูนย)
สําหรับ ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีอัตราสวนของหนี้สินรวมตอทุน (Debt to Equity Ratio) อยูที่ 0.72 เทา
ซึ่งต่ํากวาที่สถาบันกําหนดเนื่องจากบริษัทไมไดมีปริมาณหนี้สินที่สูงมากเกินกวาสวนทุนของบริษัท
สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่ออกจากงานจํานวน
8.83 ลานบาท, 10.22 ลานบาท และ 10.80 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ รอยละ 1.56, รอยละ 1.51 และ
รอยละ 1.76 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
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หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เริ่มตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษทั ไดนํามาตรฐานบัญชีทเี่ กี่ยวของกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช และ
มีการปรับปรุงยอนหลังตัง้ แตสิ้นป 2554 ซึ่งหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่บริษัทตองจาย
ในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชัว่ คราวที่ตอ งเสียภาษี ณ สิน้ ป 2555 บริษัทมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จํานวน 0.95 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 0.17 ของหนีส้ ินรวม สําหรับป 2556 - 2557 บริษัทไมมีหนิ้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคงคางแตอยางใด
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทคือ รายการกําไรรอตัดบัญชีที่มากกวา 12 เดือน โดย ณ สิ้นป 2555 - 2557
บริษัทมีหนิ้สินไมหมุนเวียนอื่นเทากับ 0.92 ลานบาท, 0.56 ลานบาท และ 0.20 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ รอยละ 0.16, รอยละ 0.08 และรอยละ 0.03 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2555 - 2557 มีจํานวน 2339.70 ลานบาท, 453.49 ลานบาท และ 356.25
ลานบาท ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 339.70 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 90.55 ลานบาท จากสิ้นป 2554
ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิป 2555 จํานวน 130.55 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป
2554 ในอัตราหุนละ 4.05 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด 40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ
51.09 อันเปนผลทําใหกําไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 90.55 ลานบาท
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 453.49 ลานบาท หรือเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 113.80 ลาน
บาท จากสิ้นป 2555 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิสําหรับงวดป 2556 จํานวน 163.80 ลานบาท ในขณะที่การจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 5.06 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด 50.00 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 38.30 อันเปนผลทําใหกําไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 113.80 ลานบาท
ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 356.25 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 97.24 ลานบาท จากสิ้นป 2556
อันเปนผลมาจากการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานงวด 3 เดือนสุดทายของป 2556 ในอัตราหุนละ 2.00 บาทและ
จากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุนละ 30.00 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งหมด 316.24 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 193.07 ในขณะที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจํานวน 126.18 ลานบาทและมีผล
กําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2557 จํานวน 92.82 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือหุนสุทธิลดลงดังกลาว
ณ สิ้ น ป 2555 – 2557 บริ ษั ท มี อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น เท า กั บ 0.67 เท า , 0.49 เท า และ 0.72
ตามลําดับ
ดวยที่ประชุมผูถอื หุนสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล จํานวน 50.00
ลานบาท ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวจะมีผลกระทบตอกําไรสะสม สินทรัพยและสวนของผูถือหุนในงบการเงินงวด
ไตรมาสที่ 1 ป 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หากแสดงผลกระทบดังกลาวเสมือนวาการจายเงินปนผล
เกิดขึ้นในงบการเงินงวดลาสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะเกิดผลกระทบตองบการเงินโดยจะทําใหบริษัทมี
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กําไรสะสม, สวนของผูถือหุนและมูลคาตามบัญชีตอหุนของบริษัทลดลงและมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เพิ่มขึ้น แสดงรายละเอียดไดดังนี้
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภายหลังการจายเงินปนผล

สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

356.25

306.25

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

0.40

0.34

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.72

0.84

193.07

223.60

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
กระแสเงินสด

หนวย : ลานบาท

รายการ
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2555
173.74
(123.53)
(59.51)
(9.30)

ป 2556
166.39
(92.41)
(70.45)
3.53

ป 2557
204.13
(59.18)
(161.03)
(16.08)

ในป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 173.74 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกําไร
กอนภาษีเงินไดจํานวน 166.80 ลานบาท, การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 52.07 ลานบาทและเจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 10.29 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 30.70 ลานบาท, สินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 24.79 ลานบาทและลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.79 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการนํากระแส
เงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมลงทุน โดยการซื้อและวางมัดจําเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนรวม 124.46 ลานบาท
เพื่อขยายกําลังการผลิต ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 123.53 ลานบาท นอกจากนี้
บริษัทไดมีการใชกระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 59.51ลานบาท โดยสาเหตุหลักเพื่อจายปนผลใหแกผู
ถือหุนจํานวน 40.00 ลานบาทและชําระหนี้คืนธนาคารและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวนรวม 79.49 ลานบาท
ในขณะที่ บริษัทมีการกูยืมเงินจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 30.00 ลานบาท อันเปนผลทําใหกระแสเงินสดสุทธิ
ของบริษัทลดลงจํานวน 9.30 ลานบาท
ในป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 166.39 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผล
กําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 201.81 ลานบาท, การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 69.92 ลานบาทและเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 7.79 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 35.84 ลานบาท, ลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 47.11 ลานบาทและสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 33.28 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการนํากระแส
เงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมลงทุน โดยการซื้อและวางมัดจําเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนรวม 93.35 ลานบาท
เพื่อขยายกําลังการผลิต ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 92.41 ลานบาท นอกจากนี้
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บริษัทไดมีการใชกระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 70.45 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเพื่อจายปนผลใหแกผู
ถือหุนจํานวน 50.00 ลานบาทและชําระหนี้คืนกิจการที่เกี่ยวของกันและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวนรวม
58.70 ลานบาท ในขณะที่ บริษัทมีการกูยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารจํานวน 45.00 ลานบาท อันเปนผลทําใหกระแส
เงินสดสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 3.53 ลานบาท
สําหรับ ป 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 204.13 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมา
จากผลกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 113.17 ลานบาท, การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 72.11 ลานบาท และ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 8.64 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 39.93
ลานบาท, สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 15.82 ลานบท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 26.77 ลานบาท และสินคา
คงเหลือลดลง 22.08 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการนํากระแสเงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมลงทุน โดยการ
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณจํานวนรวม 10.22 ลานบาท และซื้อคอมพิวเตอรซอฟแวรจํานวน 1.28 ลานบาท ทําให
บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 59..18 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการใชกระแสเงินสดไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 161.03ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากปรับโครงสรางสวนของผูถือหุนเพื่อเตรียมการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยการกูยืมเงินกูระยะยาวจากธนาคารจํานวน 280.00 ลานบาท และเงินสดรับ
จากการเพิ่มทุนจํานวน 126.18 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีการจายปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 316.24 ลานบาท,
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 203.75 ลานบาท, ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารจํานวน 15.00 ลานบาท
และชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 26.22 ลานบาท อันเปนผลทําใหกระแสเงินสดสุทธิของบริษัท
ลดลงจํานวน 16.08 ลานบาท
สภาพคลองและวงจรเงินสด
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองประมาณ 1.51 เทา, 1.82 เทา และ 1.19 เทา ตามลําดับ และ
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วประมาณ 1.00 เทา, 1.20 เทา และ 0.77 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง
ของบริษัทนัน้ มีอัตราสวนอยูในเกณฑที่ดี ทั้งนี้หากไมนับรวมสินคาคงเหลือที่มีสภาพคลองที่นอยกวาสภาพคลองของ
บริษัทก็ยังอยูในเกณฑที่ดี ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2557 อัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทมี
การปรับ ลดลงอย างมีนั ยสํ าคั ญจากสิ้ นป 2556 ซึ่ง สาเหตุห ลัก มาจากหนี้ สิ้น หมุ นเวีย นที่ มีก ารปรั บเพิ่ม สูง ขึ้ น
ในขณะที่ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือของบริษัทมีการปรับลดลงเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักที่หนี้สิ้น
หมุนเวียนมีการปรับตัวสูงขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 มาจาก 2 สาเหตุคือ 1) การเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะยาวจากธนาคาร
ในสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปที่เพิ่มขึ้นจํานวน 75.00 ลานบาท ซึ่งเงินกูระยะยาวดังกลาวนั้นเปนการกูยืม
มาจายเงินปนผลเพื่อการปรับโครงสรางสวนทุนของบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผานมาและ 2) การเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้อื่นจํานวน 35.91 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคางจายที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากสิ้นป 2556 อยางไรก็ดี
บริษัทมีสินทรัพยที่มีสภาพคลองสวนใหญอยูในรูปของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ สามารถสรุปเหตุผลไดใน
วงจรเงินสดของบริษัท ดังนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

31 ธันวาคม 2555
76.44
89.96
49.59
116.81

31 ธันวาคม 2556
73.27
92.16
44.43
121.00
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ณ สิ้นป 2555 - 2557 วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 117 วัน, 121 วัน และ 141 วัน ตามลําดับ จาก
ตารางขางตนบริษัทมีวงจรเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยที่สูงจากการ
สํารองสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบไวในปริมาณที่สูงเพื่อรองรับความตองการใชงานของลูกคาประกอบกับบริษัทมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่คอนขางสูงจากการทีบ่ ริษทั มีการใหเครดิตเทอมใหแกลูกคาในชวง 30-90 วันโดยมีลูกคาบาง
รายที่มีการกําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการชําระหนี้ที่ยาวนานขึ้น จึงทําใหวงจรเงินสดอยูในระดับสูงมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไมมีปญหาเกี่ยวกับสภาพคลองทางการเงินแตอยางใดเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสด
รับจากการดําเนินงานในปริมาณที่เพียงพอตอการบริหารสภาพคลองทางการเงิน
ณ สิ้นป 2557 ระยะวงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลายาวนานขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 ซึ่งมีสาเหตุมาจากระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้น จากการสั่งซื้อสินคาของลูกคารายใหญบางรายที่มีการสั่งซื้อสินคา โดยใชใบสั่งซื้อสินคา
(Purchase Order) ใบเดียวกันแตกําหนดระยะเวลาการสงสินคาแตละรายการในเวลาที่ตางกันหลายรายการ (
Split Order) โดยจายชําระเงินทั้งหมดก็ตอเมื่อบริษัทไดสงสินคาครบทุกรายการตามใบสั่งซื้อแลว นอกจากนี้ลูกคา
รายใหญบางรายกําหนดเงื่อนไขในการนําสงใบแจงหนี้และการชําระเงินที่ทําใหระยะเวลาการวางบิลและการชําระ
เงินยาวนานขึ้นจึงทําใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้น สวนระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย ณ สิ้นป 2557นั้น
ลดลงเล็กนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทมีการบริหารจัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ
อยางไรก็ดี สภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทยังอยูในเกณฑที่ดี ถึงแมวา ณ สิ้นป 2557 อัตราสภาพ
คลองและอัตราสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทมีการปรับลดลงอยางมีนัยสําคัญ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สนิ หมุนเวียนจากการกูยืมเงินมาจายเงินปนผลเพื่อการปรับโครงสรางสวนทุนของบริษัทและซื้อเครื่องจักรเพื่อใช
ในการขยายกําลังการผลิตตามที่ไดอธิบายไวขางตน ซึ่งหนี้สิ้นหมุนเวียนดังกลาวสงผลใหบริษัทมีภาระทางดอกเบี้ย
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไมมีปญหาเรื่องสภาพคลอง เนื่องจากมีกระแสเงินสดในปริมาณที่เพียงพอ ทั้งนี้ หาก
วิเคราะหถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัท บริษัทมีอัตราสวนในการชําระดอกเบี้ยอยูในเกณฑที่ดี โดย
ณ สิ้นป 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 39.63 เทา, 30.84 เทา และ 34.04 เทา
ตามลําดับ
ตารางอายุสินคาคงเหลือ ป 2554 – 2556 และ ณ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
จํานวนวัน
0-90
91 - 180
181 - 270
271-365
มากกวา 365 วัน
รวม
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555
47.62
10.20
6.33
3.89
16.05
84.09
14.53
69.56
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ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2556
59.62
25.87
11.91
6.24
13.73
117.37
23.31
94.06

31 ธันวาคม 2557
54.43
12.62
8.42
4.62
15.20
95.29
18.44
76.85
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16.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบปบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหกบั ผูสอบบัญชี สําหรับคาตรวจสอบ
บัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จํานวน 510,000 บาท โดยไมมีการจาย
คาตอบแทนอื่นใด ใหแกผูสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชี 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไดมีมติอนุมัติ
การกําหนดคาตอบแทนผูส อบบัญชีประจําป 2557 จํานวนไมเกิน 820,000 บาท ทั้งนี้ไมรวมคาบริการอื่นที่เกี่ยวของ
กับการตรวจสอบบัญชี
16.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
16.4.1 การพึ่งพิงลูกคารายใหญของบริษัท
บริษัทมีรายไดหลักมาจากการผลิตสินคาใหกบั ลูกคารายใหญทเี่ ปนองคกรภาคเอกชน โดยในป 2555 - 2557 บริษัท
มีรายไดจากการขายสินคาและบริการใหแกลูกคารายใหญ 4 รายแรกรวมกัน มีสัดสวนเกินกวารอยละ 50 โดยมี
สัดสวนรวมกันคิดเปนรอยละ 63.33, รอยละ 68.62 และรอยละ 62.48 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ ทั้งนีห้ าก
ลูกคารายใหญรายใดยกเลิกแผนการผลิตในปตอไปและไมสามารถหาลูกคารายอื่นมาทดแทนได จะมีผลกระทบตอ
รายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ จึงไดพยายามขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระจาย
กลุ มลู กค าใหห ลากหลายไปในหลายๆธุ รกิ จ เพื่ อลดการพึ่ง พิง ลูก คา รายใหญล ง ตลอดจนเสนองานบริก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามกําหนดเวลาของลูกคา และการใหบริการหลังการขายเพื่อสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได
16.4.2 การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 900 ลานหุน เปน 1,200 ลาน
หุน หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 300 ลานหุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะ
มีผลตอการคํานวณอัตราสวนผลการดําเนินงานตอหุนของบริษัท ไดแก กําไรสุทธิตอหุน (earning per share) อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (return on equity) เปนตน ที่อาจลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐาน
ในการคํานวณเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและการนําหุน
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนจะนําไปใชในการขยาย
ธุรกิจ, ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะไดรับ
ผลประโยชนอื่นๆ จากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน
และภาพพจนที่ดีในการเปนบริษัทจดทะเบียนที่สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งจะ
สงผลใหในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
16.4.3 ผลกระทบจากการขายหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3 ป 2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 300,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท โดยจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 126,707,006
หุน ใหแกผูถือหุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุน สวนที่เหลือเสนอขายใหแก
ประชาชน ดั ง นั้ น ภายหลั ง การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า ว บริ ษั ท จะมี จํ า นวนหุ น ชํ า ระแล ว เพิ่ ม ขึ้ น เป น
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1,200,000,000 ล า นหุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.25 บาท ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต อ อั ต ราผลตอบแทนต า งๆ ที่
เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัท เชน กําไรสุทธิตอหุน เปนตน โดยจะลดลงตามผลกระทบ
จากการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect) กลาวคือ จะทําใหกําไรสุทธิตอหุนตามงบการเงินรวมในป 2556 (ปรับ
มูลคาที่ตราไวเปนหุนละ 0.25 บาท ตามโครงสรางทุนปจจุบันของบริษัท) ที่คํานวณตามแบบ Fully-diluted Basis
ลดลงจาก 0.41 บาทตอหุน เหลือเทากับ 0.14 บาทตอหุน และในป 2557 ลดลงจาก 0.10 บาทตอหุน เหลือ
เทากับ 0.08 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม การที่จะนํากําไรสุทธิตอหุนแบบ Fully-diluted Basis มาใชนั้น ผูถือหุนควร
จะต อ งพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ผลตอบแทนที่ จ ะได รั บ จากการนํ า เงิ น ที่ ไ ด จ ากการเพิ่ ม ทุ น ไปใช ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
วัตถุประสงคในการใชเงินดวย
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