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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน

ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ่ า่ นมา
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผา
ประเภทไฟน์ ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว สาหรับการใช้ งานในโรงแรม ภัตตาคาร
ร้ านอาหารหรื อบ้ านที่อยูอ่ าศัย อาทิ จาน ชาม ชุดน ้าชา ชุดกาแฟ และ แก้ ว เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั บริ ษัทจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้ แก่ลกู ค้ าทังต่
้ างประเทศและในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มุ่ งเน้ นลูกค้ าต่างประเทศเป็ นสาคัญ โดยในปี 2555 – 2557
และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 96.98 ร้ อยละ 99.31 ร้ อยละ
99.19 และร้ อยละ 99.17 ของรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ า ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษัทส่งออกสินค้ าไปจาหน่ ายยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศในกลุม่ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริ กาใต้
เมื่อพิจารณาจากภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษัท จะพบว่า ตังแต่
้ ปี 2555 - 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ (Compound Annual Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ย้ อนหลังเท่ากับร้ อยละ
5.20 ต่อปี โดยรายได้ จากการขายระหว่างปี 2555 ถึงปี 2556 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 12.17 และระหว่างปี 2556 - 2557 มี
อัตราการเติบโตลดลงเล็กน้ อยที่ร้อยละ 2.53 สาหรับต้ นทุนขายของบริ ษัทมีการเคลื่อนไหวตามสัดส่วนของรายได้ จากการ
จาหน่ายสินค้ า และค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2556 และ 2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นโดยสาเหตุหลักเกิดจากค่า
นายหน้ าและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ าตลาดหลักทรัพย์ จากสาเหตุดงั กล่าว ทาให้ กาไรของบริ ษัทในปี 2557
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 9.71 เมื่อเทียบกับปี 2556 นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งอาคาร
โรงงานและลงทุนในเครื่ องจักรเพื่อปรับปรุ งการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น สาหรับหนี ้สินของบริ ษัทในปี 2555 – 2557
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) อย่างเพียงพอจึงพยายามลดการใช้ เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน อีกทังบริ
้ ษัทไม่ได้ มีการกู้เงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด
สาหรับภาพรวมการดาเนินงานของบริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน พบว่ า
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลงจาก 34.71 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 30.02 ล้ านบาท ในปี 2558 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ
12.91 ซึง่ ส่งผลให้ ต้นทุนขายของบริ ษัทลดลงตามรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าที่ลดลง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารมี
การตัวปรับเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 8.15เนื่องจากบริ ษัทมีการปรับฐานเงินเดือนและมีการบันทึกค่า
เสื่อมราคาของเครื่ องจักรที่ยงั ไม่ได้ ใช้ งานให้ อยู่สว่ นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้ กาไรสุทธิ
สาหรับงวดของบริ ษัทลดลงจาก 4.18 ล้ านบาทในงวด 3 เดือนแรก ปี 2557 เป็ น 2.51 ล้ านบาทในงวด 3 เดือนแรก ปี 2558
หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 39.91
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ หลักของบริ ษัท คือ รายได้ ที่เกิดจากการผลิตและจาหน่ายเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China)
ในขณะที่รายได้ อื่น ๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ รายได้ จากดอกเบี ้ยรับ - เงินฝากธนาคาร กาไร (ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)ภาษี เงินได้ และรายได้ ที่เกิดขึ ้นเฉพาะปี อาทิเช่น เงินรับคืนต่างๆ และกาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดย
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ หลักจากการจาหน่ายสินค้ าต่อรายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 98.65 ร้ อยละ
99.85 และร้ อยละ 98.71 ตามลาดับ
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บริ ษัทมีรายได้ รวม ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 120.04 ล้ านบาท 134.66 ล้ านบาท และ 132.75 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับร้ อยละ 5.20 โดยรายได้ รวม
ในปี 2556 เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญถึง 14.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 12.17 จากปี 2555 เนื่องจาก
บริ ษัทมีการพัฒนาสินค้ ารูปแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ าต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้นจาก
1,006 ตันในปี 2555 เป็ น 1,212 ตันในปี 2556 และ 1,200 ตันในปี 2557 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวมลดลง
เล็กน้ อยจากปี 2556 ซึง่ เกิดจากการที่ลกู ค้ ารายหนึง่ ของบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าลดลง เพราะอยูใ่ นระหว่างการบริ หารสภาพ
คล่องในช่วงปลายปี 2557
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวมคิดเป็ นมูลค่า 30.43 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ าที่ 34.64 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.46 เนื่องจากบริ ษัทมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ายไปยัง
ลูกค้ าต่างประเทศลดลงจาก 301.47 ตันในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 เป็ น 275.94 ตันในงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 ซึ่ง
เกิดจากการที่บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องปิ ดซ่อมบารุงเตาเผาเป็ นเวลา 2 วัน ถึง 3 ครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม
ทาให้ ต้องหยุดการผลิตไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน ปี 2558 บริ ษัทได้ มีการปิ ดเพื่อซ่อมบารุ ง
เครื่ องจักรประจาปี เป็ นระยะเวลาประมาณ 10 วัน ทังนี
้ ้เป็ นการซ่อมบารุงประจาปี ของบริ ษัทเช่นปี ที่ผา่ นๆ มา ซึง่ คาดว่าต่อไป
จะไม่สง่ ผลต่อยอดขายของบริ ษัทเหมือนในไตรมาสแรกของปี 2558 นอกจากนี ้บริ ษัทเชื่อว่าเตาเผาเคลือบใหม่ที่อยู่ในระหว่าง
การติดตังอยู
้ น่ นั ้ จะสามารถป้องกันปั ญหาดังกล่าวได้ ในอนาคต ส่วนอีกสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ ลดลงในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2558 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า คือการอ่อนค่าลงของค่าเงินตราต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่
1 ปี 2558 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ บริ ษัทรับรู้ รายได้ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เช่นกัน
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทสามารถแบ่งจาแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. รายได้ แยกตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า
2. รายได้ แยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
3. รายได้ แยกตามพื ้นที่การจัดจาหน่าย
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. รายได้แบ่งตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสิ นค้าจากลูกค้า
บริ ษัทสามารถจาแนกรายได้ โดยแบ่งตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า ซึ่งรายได้ ประเภทแรก คือ รายได้ จาก
การจาหน่ายสินค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อขายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเอง ส่วนรายได้ อีกประเภทเป็ นรายได้ จากการ
ผลิตตามคาสัง่ ผลิตของลูกค้ า (Made-to-Order)
บริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ า ที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อขายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ในปี 2555 ปี
2556 และ ปี 2557 คิดเป็ นมูลค่า 55.29 ล้ านบาท 64.42 ล้ านบาท และ 69.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 47.63
ร้ อยละ 47.91 และร้ อยละ 53.14 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ตามลาดับ ในขณะที่รายได้ จากการผลิตตามคาสัง่ ผลิต
ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 60.80 ล้ านบาท 70.03 ล้ านบาท และ 61.41 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 52.37 ร้ อยละ 52.09 และร้ อยละ 46.86 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ตามลาดับ
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อขายภายใต้ ตรา
สินค้ าของบริ ษัทคิดเป็ นมูลค่า 15.05 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.14 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ในขณะที่
รายได้ จากการผลิตตามคาสัง่ ผลิตมีมลู ค่าเท่ากับ 14.97 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.86 ของรายได้ จากการขาย
สุทธิทงหมด
ั้
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สัดส่ วนรำยได้ แบ่ งแยกตำมประเภทลักษณะกำรสั่งซือ้ สินค้ ำจำกลูกค้ ำ (สัดส่ วนต่ อรำยได้ จำกกำรขำย)
2555 – ปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรกของปี 2558

หากจาแนกรายได้ โดยแบ่งตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า จะเห็นได้ ว่าสัดส่วนของรายได้ จากการจาหน่าย
สินค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อขายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเองมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปี 2555 – 2557
เนื่องจากตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทมีการประชาสัมพันธ์ และเน้ นการจัดจาหน่ายสินค้ าผ่านตราสินค้ าเพทาย (PE’TYE) ซึ่งเป็ นตรา
สินค้ าของบริ ษัทมากขึ ้น โดยการจัดทาแคตตาล็อกของสินค้ าตราเพทาย (PE’TYE) พร้ อมทังมี
้ การไปร่วมจัดบูธแสดงสินค้ าของ
บริ ษัทตามงานแสดงสินค้ าต่างๆ และมีการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเน้ นการกล่าวถึงตราสินค้ าเพทาย (PE’TYE)
เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
2. รายได้ของบริ ษัทแบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษัทสามารถจาแนกรายได้ โดยแบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดจาหน่ายไป
ยังลูกค้ าโดยตรง และรายได้ จากการจัดจาหน่ายผ่านผู้แทนจาหน่าย โดยบริ ษัทมีการใช้ ผ้ แู ทนจาหน่ายจานวน 2 ราย ส่วนการ
จาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าโดยตรง บริ ษัทจะมีผ้ บู ริ หารและทีมงานของบริ ษัทเป็ นผู้จดั หาลูกค้ า
บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดจาหน่ายไปยังลูกค้ าโดยตรง ในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็ นมูลค่า 78.65 ล้ านบาท
94.85 ล้ านบาท และ 82.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67.75 ร้ อยละ 70.54 และร้ อยละ 62.71 ของรายได้ จากการ
ขายสุทธิทงหมด
ั้
ตามลาดับ ส่วนรายได้ จากการจัดจาหน่ายผ่านผู้แทนจาหน่าย ในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็ นมูลค่า
37.44 ล้ านบาท 39.60 ล้ านบาท และ 48.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.25 ร้ อยละ 29.46 และร้ อยละ 37.29
ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ตามลาดับ
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดจาหน่ายไปยังลูกค้ าโดยตรงคิดเป็ นมูลค่า 20.69 ล้ าน
บาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68.91 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ทงหมด
ั้
ในขณะที่รายได้ จากการจัดจาหน่ายผ่านผู้แทน
จาหน่ายมีมลู ค่าเท่ากับ 9.33 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31.09 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
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สัดส่ วนรำยได้ แบ่ งแยกตำมช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (สัดส่ วนต่ อรำยได้ จำกกำรขำย)
ปี 2555 – 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558

เมื่อพิจารณารายได้ โดยแบ่งแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีสดั ส่วนการจัดจาหน่ายผ่านผู้แทน
จาหน่ายบางส่วน เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศมีความสามารถในการเข้ าถึงฐานลูกค้ าต่างประเทศได้
ดีกว่าบริ ษัท ซึง่ ทาให้ บริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ าได้ เร็ วและมากขึ ้น และตัวแทนจาหน่ายยังสามารถเป็ นตัวแทนของบริ ษัท
ในการดูแลและประสานงานกับลูกค้ าต่างประเทศได้ ซึ่งช่วยลดภาระของบริ ษัทในการดาเนินงานติดต่อกับลูกค้ าต่างประเทศ
เองโดยตรง นอกจากนี ้ ในปี 2557 จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการจัดจาหน่ายสินค้ าผ่านผู้แทนจัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญ โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 32.25 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2555 และ ร้ อยละ 29.46 ของรายได้ จากการ
ขายสุทธิในปี 2556 เป็ น ร้ อยละ 37.29 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2557 ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ สดั ส่วนดังกล่าวเพิ่มขึน้ เกิด
จากการที่ผ้ แู ทนจัดจาหน่ายของบริ ษัทสามารถขยายฐานลูกค้ าใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ อย่างต่อเนื่อง
3. รายได้ของบริ ษัทแบ่งแยกตามพืน้ ทีก่ ารจัดจาหน่าย
บริ ษัทสามารถจาแนกรายได้ แบ่งแยกตามพื ้นที่การจัดจาหน่าย ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าไปยัง
ต่างประเทศ และรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าในประเทศ
บริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ ในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็ นมูลค่า 112.59 ล้ านบาท
133.52 ล้ านบาท และ 129.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 96.98 ร้ อยละ 99.31 และร้ อยละ 99.19 ของ
รายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ส่วนรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าในประเทศในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็ นมูลค่า 3.51
ล้ านบาท 0.93 ล้ านบาท และ 1.06 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3.02 ร้ อยละ 0.69 และร้ อยละ 0.81 ของ
รายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ตามลาดับ
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นมูลค่า 29.77 ล้ านบาทหรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.17 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ในขณะที่รายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าในประเทศมีมลู ค่า
เท่ากับ 0.25 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.83 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
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สัดส่ วนรำยได้ แบ่ งแยกตำมตำมพืน้ ที่กำรจัดจำหน่ ำย (สัดส่ วนต่ อรำยได้ จำกกำรขำย)
ปี 2555 – 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558

หากพิจารณารายได้ ของบริ ษัทแบ่ง แยกตามพืน้ ที่การจัดจาหน่าย จะพบว่า ตัง้ แต่ปี 2555 บริ ษัทยังคงเน้ นการ
จาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ า ต่างประเทศ อาทิเช่น สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ เป็ นสาคัญ เนื่องจากความ
ต้ อ งการสิน ค้ าเครื่ อ งเคลือ บดิ น เผาในประเทศไทยยัง มีไม่สูง มาก อีก ทัง้ ในประเทศไทยยังไม่มี ผ้ ูก ระจายสิน ค้ า ประเภท
Hospitality and Food Sevice Industry รายใหญ่ จึงทาให้ การสัง่ ซื ้อโดยส่วนใหญ่เป็ นการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ารายย่อย ซึ่งมักจะ
สัง่ ซื ้อต่อครัง้ ในปริ มาณที่ไม่มากพอถึงระดับที่จะคุ้มทุนในการผลิตของบริ ษัท ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่ได้ เน้ นการจาหน่ายไปยังลูกค้ า
ในประเทศ สาหรับการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทมี การจาหน่ายผ่านทังทางการจั
้
ดจาหน่ายไปยังลูกค้ า
โดยตรงและจัดจาหน่ายผ่านทางผ่านผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2555 2556 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558
สัดส่วนการจาหน่ายไปยังลูกค้ าต่างประเทศโดยตรง (ไม่ผ่านผู้แทนจาหน่าย) เท่ากับร้ อยละ 66.74 ร้ อยละ 70.34 ร้ อยละ
62.41 และร้ อยละ 68.66 ของรายได้ จากการจาหน่ายไปยังลูกค้ าต่างประเทศสุทธิ ตามลาดับ
สาหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าไปยัง ลูกค้ าต่างประเทศสุทธิเท่ากับ
29.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.17 ของรายได้ จากการขายสุทธิทงหมด
ั้
ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามพื ้นที่การจัด
จาหน่ายตามทวีปต่างๆ โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการขายให้ ลกู ค้ าในทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย
เท่ากับ 16.34 ล้ านบาท 8.98 ล้ านบาท 3.92 ล้ านบาท และ 0.53 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.44 ร้ อยละ29.90
ร้ อยละ ร้ อยละ 13.06 และร้ อยละ 1.77 ของรายได้ จากการจาหน่ายไปยังลูกค้ าต่างประเทศสุทธิ ตามลาดับ
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แผนภำพแสดงสัดส่ วนกำรจัดจำหน่ ำยสินค้ ำของบริษัทไปยังต่ ำงประเทศ
ช่ วง 3 เดือนแรกของปี 2558

หากพิจารณารายได้ จากการขายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 จะพบว่าบริ ษัทยังคง
เน้ นการขายสินค้ าไปยังทวีปอเมริ กา และทวีปยุโรป (สเปน ลิทวั เนีย ตุรกี เป็ นต้ น) ในสัดส่วนที่สงู ถึงร้ อยละ 54.43 และ ร้ อยละ
29.91 ของรายได้ จ ากการขายไปยัง ลูก ค้ า ต่ า งประเทศสุท ธิ ตามล าดับ เนื่ อ งจากลูก ค้ า รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ตัง้ อยู่ที่
สหรัฐอเมริ กา ส่วนในทวีปยุโรปนัน้ บริ ษัทมีผ้ แู ทนจาหน่ายที่เน้ นลูกค้ าแถบยุโรปเป็ นหลัก ทาให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่าย
สินค้ าไปยังลูกค้ าในแถบทวีปยุโรปอยูใ่ นระดับต้ น ๆ
รายได้ อื่นของบริ ษัทประกอบด้ วย ดอกเบีย้ รั บ - เงิ นฝากธนาคาร กาไร (ขาดทุน)จากอัต ราแลกเปลี่ยน รายได้
(ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้ เงินรับคืนต่างๆและกาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมี
รายได้ อื่นเท่ากับ 1.62 ล้ านบาท 0.21 ล้ านบาท และ 1.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.35 ร้ อยละ 0.15 และร้ อยละ
1.29 ของรายได้ รวม ตามลาดับ โดยสาเหตุที่บริ ษัทมีรายได้ อื่นในช่วงปี 2557 สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 เกิดจากการที่บริ ษัทมี
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ลดลงถึง 3.80 ล้ านบาท สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 0.41
ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 142.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นในช่วง 3
เพิ่มขึ ้นจานวน 0.16 ล้ านบาท
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายของบริ ษัทประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ เงินเดือนและค่าจ้ างแรงงานในแผนกต่างๆ ค่าจ้ างเหมาจากบุคคล
อื่น และค่าใช้ จ่ายในการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตโดยตรง โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมีมลู ค่าต้ นทุนขาย
เท่ากับ 89.81 ล้ านบาท 98.90 ล้ านบาท และ 96.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายสุทธิเท่ากับ
ร้ อยละ 75.84 ร้ อยละ 73.56 และ ร้ อยละ 73.97 ตามลาดับ
ต้ นทุนขายของบริ ษัท เพิ่มขึ ้น จาก 89.81 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 98.90 บาท ในปี 2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.12 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโตของรายได้ จากการขายสินค้ า ในขณะที่ปี 2557 ต้ นทุนขาย
ลดลง 1.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึง่ เป็ นไปตามการลดลงของรายได้ ในปี 2557
ต้ นทุนขายของบริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่าคิดเป็ น 21.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
72.30 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ซึง่ ลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากการ
ลดลงของรายได้ จากการขายสินค้ า
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ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ประกอบด้ วย ผู้บริ หารและเงินเดือนพนักงานระดับสูง ค่าสอบบัญชี ค่านายหน้ า เงิน
สมทบต่างๆ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการขายและบริ หาร เป็ นต้ น บริ ษัทมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้
รวม ในปี 2555 2556 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.84 ร้ อยละ 13.12 และร้ อยละ 15.16 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 13.01 ล้ านบาท 17.67 ล้ านบาท และ 20.13 ล้ านบาท ตามลาดับ
หากเปรี ยบเทียบสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อ รายได้ รวม ตังแต่
้ ช่วงปี 2555 ถึงช่วงปี 2557 จะพบว่า
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ย
ในการขายและบริ หาร ดังต่อไปนี ้
1. ค่านายหน้ า – ในการจาหน่ายสินค้ าผ่านผู้แทนจาหน่าย บริ ษัทจะมีการจัดทาสัญญาผู้แทนจาหน่าย ซึ่ง
ในสัญญาจะระบุค่าตอบแทนที่ทางบริ ษัทจะต้ องจ่ายให้ กับผู้แทนจาหน่ายเป็ นสัดส่วนจากยอดขายที่
ผู้แทนจาหน่ายสามารถทาได้ ดังนันเนื
้ ่องจากบริ ษัทมีมลู ค่าการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางผู้แทนจาหน่าย
ของบริ ษัทเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทมีค่านายหน้ า สูง ขึ ้น โดยค่านายหน้ าสาหรั บการจัด
จาหน่ายผ่านผู้แทนจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจาก 3.35 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 3.54 ล้ านบาท ในปี 2556 และ
เป็ น 4.72 ล้ านบาท ในปี 2557 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.73 ร้ อยละ 20.02 และร้ อยละ 23.47 ของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยการขายและบริ ห ารทัง้ หมด ตามล าดับ อี ก ทัง้ ค่ า นายหน้ ามี อัต ราเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ ปี
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) เท่ากับ ร้ อยละ 18.81
2. ค่าใช้ จ่ายการต่าง ๆ ในการ เตรี ยมตัวเพื่อเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากเดิม
ซึง่ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้ จ่ายการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ฯลฯ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 5.88 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 19.32 ของรายได้ รวม ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัท
ปรับเพิ่มขึ ้น 0.44 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.15
สาหรับค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ ได้ แก่
- ค่าตอบแทนผู้บริ หาร เพิ่มขึ ้น 0.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 83.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า โดยสาเหตุสาคัญของการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้ างเงินเดือนใหม่และการปรับขึ ้นของฐาน
เงินเดือนผู้บริ หาร
- ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับเงินพิเศษที่จ่ายให้ กบั พนักงานเพิ่มขึ ้น 0.5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 406.25
เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื่องจากบริ ษัทมีงานด้ านเอกสารเพิ่มมากขึ ้นจากการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
- ค่าเสือ่ มราคาเครื่ องจักรโรงงานเพิ่มขึ ้น 0.17 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งเป็ นค่าเสื่อมราคา
ของเครื่ องจักรที่ยังไม่ได้ ใช้ งาน ดังนัน้ ตามหลักการทางบัญชี บริ ษัทจึงมีการปรั บเปลี่ยนมาบันทึกค่าเสื่อมราคา
ดังกล่าวอยูใ่ นส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน และดอกเบี ้ยที่เกิด
จากการเช่าซื ้อรถยนต์สาหรับใช้ งานในบริ ษัท โดยบริ ษัทมี ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2555 - 2557 และช่วง 3 เดือนแรกของปี
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2558 เท่ากับ 3.36 ล้ านบาท 2.85 ล้ านบาท 1.99 ล้ านบาท และ 0.38 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.80 ร้ อยละ 2.12
ร้ อยละ 1.50 และร้ อยละ 1.25 ของรายได้ รวมของบริ ษัท ตามลาดับ
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท จะเห็นว่าต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555 ซึง่ เกิดจากการที่บริ ษัทใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชีน้อยลง กอปรกับบริ ษัทมีการชาระคืนเงินต้ นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวตามงวดที่ต้องผ่อนชาระในสัญญาเงินกู้ โดยในปี 2555 2556 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีเงินกู้ยืม
ระยะยาวเท่ากับ 32.41 ล้ านบาท 23.46 ล้ านบาท 8.65 ล้ านบาท และ 7.74 ล้ านบาท ตามลาดับ
อัตรากาไรขันต้
้ น และอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น ในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 28.61 ล้ านบาท 35.55 ล้ านบาท และ 34.11 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการขายสุทธิเท่ากับ ร้ อยละ 24.16 ร้ อยละ 26.44 และร้ อยละ 26.03 ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นปรั บตัวสูงขึ ้นในปี 2556 และ 2557 เมื่อเทียบกับปี 2555 เกิดจากการที่
บริ ษัทมีสดั ส่วนของต้ นทุนขายลดลง โดยเฉพาะค่าขนส่งขาเข้ า เนื่องจากบริ ษัทมีการบริ หารการจัดการเกี่ยวกับ ต้ นทุนการ
ขนส่ง เช่น การเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ทาให้ บริ ษัทสามารถลดจานวนครัง้ ในการขนส่งได้ ซึ่งส่งผลให้ ต้นทุนค่า
ขนส่งต่อหน่วยลดลง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในปี 2555 บริ ษัทมีการบันทึกตัดค่าใช้ จ่ายวัสดุสิ ้นเปลืองโรงงานจาพวกโมล (mold)
และสายพานเป็ นจานวนมาก จึงส่งผลให้ ต้นทุนขายในปี 2555 มีมลู ค่าสูงกว่าปี 2556 และปี 2557 ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของ
บริ ษัทในปี 2556 และปี 2557 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 27.70 ซึ่งต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้ าที่ร้อยละ 28.89 เนื่องจากบริ ษัทมีต้นทุนวัตถุดิบจาพวกดินขาวเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเกิดจากการที่บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อมาทดแทนแหล่งวัตถุดิบเก่า
เมื่อพิจารณากาไรสุทธิ ของบริ ษัท พบว่า ในปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทมี กาไรสุทธิ เท่ากับ 13.77 ล้ านบาท
15.23 ล้ านบาท และ 13.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 11.47 ร้ อยละ 11.31 และร้ อยละ 10.36
ตามลาดับ ซึง่ โดยภาพรวมกาไรสุทธิของบริ ษัทอยูใ่ นระดับที่ไม่ตา่ งจากเดิม แต่ในปี 2557 อัตรากาไรสุทธิของบริ ษัทลดลงจาก
ปี 2556 ร้ อยละ 0.95 ซึ่งถึงแม้ ว่าต้ นทุนขายและต้ นทุนทางการเงินจะปรับตัวลดลงในปี 2557 แต่บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการ
เตรี ยมตัวเพื่อเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มเข้ ามาจากเดิม ทาให้ โดยรวมบริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิลดลง
สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 8.26 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 2.51 ล้ าน
บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ที่มีสดั ส่วนร้ อยละ 12.08 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 4.18 ล้ านบาท โดยสาเหตุสาคัญที่
ทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสทุธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า คือ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างและการปรับขึ ้นของฐานเงินเดือนผู้บริ หาร รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายเงินพิเศษแก่พนักงานที่เพิ่มขึ ้น
16.2

ฐำนะกำรเงินของบริษัท

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 188.36
ล้ านบาท 186.32 ล้ านบาท 183.01 ล้ านบาท และ 180. 52 ล้ านบาท ตามลาดับ
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สินทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ
41.25 ล้ านบาท 43.34 ล้ านบาท 35.94 ล้ านบาท และ 30.50 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
- บริ ษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 เท่ากับ 1.40 ล้ านบาท 10.02 ล้ านบาท 1.48 ล้ านบาท และ 0.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
สิน ทรั พ ย์ ร วมร้ อยละ 0.75 ร้ อยละ 5.38 ร้ อยละ 0.81 และร้ อยละ 0.10 ตามลาดับ โดยรายการดัง กล่า ว
ประกอบด้ วย เงินสด เงินสดย่อย และเงินฝากธนาคารทังในรู
้ ปแบบเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน
- ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่ประกอบด้ วยลูกหนี ้การค้ าต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับ
มูลค่าของสินทรัพย์รวม เนื่องจากโดยทัว่ ไปบริ ษัทไม่มีการให้ เครดิตเทอมแก่กลุ่มลูกค้ าต่างประเทศ เพราะการ
ชาระเงินส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบของการเปิ ด L/C (Letter of Credit) และการจ่ายชาระค่าสินค้ าแบบโอนเงิน
(Telegraphic Transfer: TT) โดยลูกหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 7.24 ล้ านบาท 4.89 ล้ านบาท 5.73 ล้ านบาท และ 2.17 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 3.84 ร้ อยละ 2.62 ร้ อยละ 3.13 และร้ อยละ 1.20 ตามลาดับ นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
มีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ในช่วง ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 26 วัน 17 วัน 15 วัน
และ 12 วัน ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการเก็บหนี ท้ ี่ดีขึ ้นในปี 2556 ปี 2557 และ
งวด 3 เดือน ปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระ เท่ากับ 3.48 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 60.73 ของลูกหนี ้การค้ าสุทธิทงหมด
ั้
โดยลูกหนี ้ดังกล่าวเป็ นลูกหนี ้การค้ าต่างประเทศราย
หนึง่ ซึง่ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ลูกค้ ารายดังกล่าวได้ มีการร้ องขอเลื่อนการชาระค่าสินค้ าออกไปเป็ นช่วงต้ นปี
2558 เพื่อจุดประสงค์ในการบริ หารสภาพคล่องภายในของลูกค้ า ทังนี
้ ้เมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ลูกค้ า
ต่างประเทศรายดังกล่าวได้ ชาระค่าสินค้ าทังหมดจ
้
านวน 3.48 ล้ านบาทให้ แก่บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีรายการลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระ เท่ากับ 0.60 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วน 27.65 ของลูกนี ้การค้ าสุทธิทงหมด
ั้
โดยลูกหนี ้รายดังกล่าวเป็ นลูกหนี ้การค้ าต่างประเทศรายหนึ่ง
ซึง่ สาเหตุที่ลกู หนี ้รายนี ้มีมลู หนี ้ที่เกินกาหนดชาระ เนื่องจากความล่าช้ าของเอกสารที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ทา
ให้ ลกู ค้ ารายดังกล่าวได้ รับเอกสารช้ า อย่างไรก็ตามลูกหนี ้รายดังกล่าวชาระเงินค่าสินค้ าให้ แก่บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่
้ ช่วงต้ นไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ข้ อมูลอายุหนี ้ที่ค้างชาระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียด ตามตารางดังนี ้
มูลค่ ำลูกหนีก้ ำรค้ ำ

ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

ยังไม่ ถงึ กำหนดชำระ

1.57

72.35

เกินกำหนด:
- น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน

0.60

27.65

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

-

-

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

2.17

100.00
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บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยใช้ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี ้
ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี ้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุลกู หนี ้และสถานภาพของลูกหนี ้ไว้ เป็ นเกณฑ์ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญของลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้ค้ างชาระ โดยในปี 2557 บริ ษัทมีการตัดหนี ้สูญเป็ นมูลค่า 0.16 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี ้
การค้ าต่างประเทศ จานวน 2 ราย ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2555 โดยหนี ้ดังกล่าวเป็ นหนี ้ที่เกิดจากการที่บริ ษัทได้ พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์เซรามิคให้ แก่ลกู ค้ า (ค่าพัฒนาสินค้ า) แต่สดุ ท้ ายลูกค้ าทัง้ 2 รายตัดสินใจไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการ
พัฒนาดังกล่าว และไม่ได้ มีการชาระเงินให้ แก่บริ ษัท แต่มีการตกลงกันว่าจะให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการพัฒนา
ดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัท ประกอบด้ วย วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต อาทิเช่น ดินขาว และแร่ ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้
เป็ นส่ว นผสมของเซรามิค วัส ดุอ ปุ กรณ์ และวัสดุสิ ้นเปลือ งจ าพวกสายพานที่ ใช้ ในกระบวนการเจี ยชิ น้ งาน
พลาสติกใสสาหรับการพันชิ ้นงาน กล่องกระดาษบรรจุสินค้ าสาเร็ จรู ป และโมลด์สาหรับการขึ ้นรู ปชิ ้นงาน เป็ นต้ น
ชิ ้นงานที่ยงั อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต (Work in Process) และสินค้ าสาเร็ จรู ป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี
2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ เท่ากับ 28.59 ล้ านบาท
26.50 ล้ านบาท 25.90 ล้ านบาท และ 24.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 15.18
ร้ อยละ 14.22 ร้ อยละ 14.15 และร้ อยละ 13.40 ตามลาดับ
การแสดงมูลค่าสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทจะแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใด
จะต่ากว่า โดยบริ ษัทมีวิธีการคานวณราคาทุนของสินค้ าคงเหลือ ดังนี ้
- วัตถุดิบ วัสดุอปุ กรณ์และวัสดุสิ ้นเปลือง จะใช้ วิธีเข้ าก่อนออกก่อน (FIFO)
- งานระหว่างทาและสินค้ าสาเร็ จรู ป จะคานวณโดยใช้ วิธีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
หากพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า มูลค่าสินค้ าคงเหลือ ของบริ ษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี
2555 เนื่องจากบริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยลดลง ซึ่งเกิดจากการที่บริ ษัทมีการวางแผนการผลิตและการ
จัดเก็บสินค้ าคงเหลือให้ เพียงพอต่อปริ มาณความต้ องการ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 และ ณ วันที่
31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย เท่ากับ 28 วัน 32 วัน 32 วัน และ 30 วัน ตามลาดับ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถของบริ ษัทในการรักษาระดับการหมุนเวียนสินค้ าอยู่ ในระดับใกล้ เคียงกันตลอด
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อนึ่ง บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายการตังค่
้ า เผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ โดยพิจารณาค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินค้ าคงเหลือจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสินค้ าคงเหลือ
ตามเกณฑ์มลู ค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งหมายถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการขายหักด้ วยต้ นทุนส่วนเพิ่ม
จากการทาต่อเพื่อให้ สินค้ านั ้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการทาให้ สินค้ านั ้นพร้ อมขายได้ ในราคาที่
คาดว่าจะได้ รับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีตั ้งค่าเผื่อการลดมูล ค่าสินค้ าสาหรับสินค้ าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา วัตถุดิบ และสินค้ าระหว่างทาง จานวน 0.45 ล้ านบาท 0.21 ล้ านบาท 0.06 ล้ านบาท และ
0.06 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งสินค้ าที่ได้ รับการตั ้งค่าเผื่อการลดมูลค่าส่วนใหญ่ ได้ แก่ สินค้ าสาเร็ จรู ป และ
ชิ ้นงานระหว่างทา ที่มีอายุเกิน 2 ปี และวัตถุดิบจาพวกรูปลอก หรื อสติ๊กเกอร์ สาหรับสินค้ าสาเร็ จรูป บริ ษัทมีแผน
ที่จะคัดเลือกชิ ้นงานที่ด้อยคุณภาพ และจาหน่ายออกไปในราคาส่วนลด
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน
เท่ากับ 147.10 ล้ านบาท 142.98 ล้ านบาท 147.07 ล้ านบาท และ 150.01 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง มูลค่า สิน ทรัพ ย์ไ ม่
หมุนเวียนส่วนใหญ่ ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เท่ากับ 146.73 ล้ านบาท 142.59 ล้ านบาท 146.62 ล้ านบาท
และ 149.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 77.90 ร้ อยละ 76.53 ร้ อยละ 80.12 และร้ อยละ
82.83 ตามลาดับ โดยสาเหตุที่มลู ค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นในปี 2557 และ งวด 3 เดือนแรก ปี
2558 เนื่องจากบริ ษัท มีการลงทุนก่อสร้ างอาคารโรงงานเพื่อรองรับการลงทุนติดตังเตาเผาเคลื
้
อบเตาใหม่สาหรับการเผา
เคลือบและเผาซ่อม รวมทังมี
้ การลงทุนติดตังเครื
้ ่ องจักร และอุปกรณ์สว่ นควบอื่น ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ลงทุนปรับปรุ งผัง
โรงงานใหม่ เพื่อให้ สายการผลิตของบริ ษัทมีความต่อเนื่องและสมบูรณ์มากขึ ้น
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 91.03 ล้ านบาท
73.75 ล้ านบาท 72.69 ล้ านบาท และ 67.68 ล้ านบาท ตามลาดับ
หนี ้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมูลค่าหนี ้สินหมุนเวียน เท่ากับ
55.43 ล้ านบาท 47.50 ล้ านบาท 61.53 ล้ านบาท และ 57.50 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 17.62 ล้ านบาท 15.98 ล้ านบาท 13.75 ล้ านบาท และ 25.80 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ 9.35 ร้ อยละ 8.57 ร้ อยละ 7.51 และร้ อยละ 14.29
ตามลาดับ โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ได้ แก่ ตัว๋ เงินจ่ายประเภท
สินเชื่อที่มีใบสัง่ ซื ้อสินค้ ากากับ (Packing Credit against Purchase Order)
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่า
เท่ากับ 25.42 ล้ านบาท 15.53 ล้ านบาท 17.20 ล้ านบาท และ 20.27 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ 13.49 ร้ อยละ 8.34 ร้ อยละ 9.40 และร้ อยละ 11.23 ตามลาดับ โดย
สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นมีมูลค่าสูงในช่วงปี 2555 เกิดจากการที่บริ ษัทมีการสัง่ ซือ้
วัตถุดิบบางประเภทมากักตุนไว้ คือ ดินขาวเกาลิน และฟริ ทสาหรับทาน ้าเคลือบ เนื่องจากมองว่าราคาวัตถุดิบ
ดังกล่าวอาจมีแนวโน้ มสูงขึ ้น นอกจากนีใ้ นช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทมีระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้ ในปี 2555 2556
2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 38 วัน 28 วัน 23 วัน และ 35 วันตามลาดับ
- บริ ษัทมีเงินปั นผลค้ า งจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 16.00 ล้ านบาท ซี่ง เกิดจากมติก ารประชุม
คณะกรรมการครั ง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ให้ มีการจ่ายเงินปั น ผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรรวมจานวน 16.00 ล้ านบาท โดยบริ ษัทกาหนดจ่ายเงินปั น ผลดัง กล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ภายในวันที่ 31
มกราคม 2558 ซึ่งทาให้ บริ ษัทไม่มีเงินปั นผลค้ างจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ ว
หน้ า 16 - 11

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี ้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ
35.60 ล้ านบาท 26.26 ล้ านบาท 11.16 ล้ านบาท และ 10.17 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
- หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่า
เท่ากับ 2.37 ล้ านบาท 1.48 ล้ านบาท 0.64 ล้ านบาท และ 0.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ 1.26 ร้ อยละ 0.79 ร้ อยละ 0.35 และร้ อยละ 0.22 ตามลาดับ โดยหนี ้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ประกอบด้ วย สัญญาเช่าซื ้อรถยนต์ที่ใช้ สาหรับการดาเนินธุรกรรมทัว่ ไปภายในบริ ษัท อาทิเช่น การใช้
รถยนต์เพื่อไปรับส่งลูกค้ าของบริ ษัท หรื อการใช้ รถยนต์เพื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็ นต้ น
- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ
32.41 ล้ านบาท 23.46 ล้ านบาท 8.65 ล้ านบาท และ 7.74 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ากับร้ อยละ 17.21 ร้ อยละ 12.59 ร้ อยละ 4.73 และร้ อยละ 4.29 ตามลาดับ โดยเมื่อนาไปรวมกับมูลค่า
ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี บริ ษัทจะมียอดคงค้ างวงเงินกู้ยืมระยะ
ยาวทังหมดเท่
้
ากับ 43.74 ล้ านบาท 38.47 ล้ านบาท 22.10 ล้ านบาท และ 18.03 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งมูลค่า
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการผ่อนชาระคืนเงินต้ นตาม
งวดให้ กบั สถาบันการเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีมลู ค่า ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ
97.33 ล้ านบาท 112.57 ล้ านบาท 110.32 ล้ านบาท และ 112.84 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่
สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 100.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 55.40 ต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตามในการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 100.00
ล้ านบาท (แบ่ง เป็ น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท) เป็ น 130.00 ล้ า นบาท (แบ่ง เป็ น
520,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท) ซึ่งมีห้ ุนสามัญ เพิ่ มทุน จานวน 30 ล้ านบาท (แบ่ง เป็ น
120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท) โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- กาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มี
มูลค่าเท่ากับ -2.67 ล้ านบาท 12.57 ล้ านบาท 8.92 ล้ านบาท และ 11.44 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ -1.42 ร้ อยละ 6.75 ร้ อยละ 4.88 และร้ อยละ 6.34 ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีมลู ค่า
กาไรสะสม – ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ลดลงในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลจานวน 16.00 ล้ านบาท และ
มีการจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1.40 ล้ านบาท
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อัตรำส่ วนโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.94 เท่า 0.66 เท่า 0.66 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลาดับ ซึ่งโดยภาพรวมตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทมีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที่
ระบุในสัญญาเงินกู้ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าบริ ษัทมีความเสีย่ งทางการเงินที่ไม่สงู มากนัก
สภำพคล่ อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ
0.74 เท่า 0.91 เท่า 0.58 เท่า และ 0.53 เท่า ตามลาดับ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 อย่างมี
นัยสาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนสูงขึ ้นในขณะที่สนิ ทรัพย์หมุนเวียนกลับลดลง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงในปี
2557 มีสาเหตุมาจากจานวนเงินสดที่ลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีการใช้ เงินสดเพื่อชาระค่าซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับการ
ผลิต รวมทังช
้ าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนด ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล จานวน 16.00 ล้ านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2557 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 ทาให้ บริ ษัทมีการตังค่
้ าเงินปั นผลค้ าง
จ่ายด้ วยจานวนดังกล่าว
นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่าบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อ งหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2555 2556 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.16 เท่า 0.31 เท่า 0.12 เท่า และ 0.04 เท่า ตามลาดับ
โดยหากพิจารณาข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะพบว่า บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมีการตัง้ ค่าเงิ นปั นผลค้ างจ่าย ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น สาหรั บ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทมีการถือเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลงร้ อยละ 87.50 เมื่อเทียบจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกทังเงิ
้ น
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2557
งบกระแสเงินสด สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 12.78 ล้ านบาท โดยรายการที่สาคัญประกอบด้ วย กาไรจากการ
ดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินจากการดาเนินงาน 5.67 ล้ านบาท สินทรัพย์สาหรับการดาเนินงาน
เพิ่มขึ ้น 3.97 ล้ านบาท หนี ้สินสาหรับการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 3.46 ล้ านบาท และจ่ายดอกเบี ้ย 0.33 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 5.69 ล้ านบาท รายการที่สาคัญประกอบด้ วย เงินสดจ่ายสาหรับ
การลงทุนก่อสร้ างอาคารโรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการลงทุนติดตังเตาเผาเคลื
้
อบเตาใหม่ พร้ อมทังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์สว่ น
ควบ นอกจากนี ้บริ ษัทยังใช้ เงินสดในการลงทุนปรับปรุงแผนผังโรงงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ า ยเพื่ อ การลงทุน ของบริ ษั ท ที่ ผ่า นมา มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลงทุน ในการก่ อ สร้ างอาคารโรงงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับขยายกาลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อ
การลงทุน ดังต่อไปนี ้
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เปรียบเทียบมูลค่ ำรำยจ่ ำยเพื่อกำรลงทุนปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2558
หน่ วย : ล้ ำนบำท

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

3 เดือนแรก
ปี 2558

9.49

7.07

24.20

5.69

เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 8.37 ล้ านบาท โดยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 11.92 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทมีการใช้ เงินสดเพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาว 4.07 ล้ านบาท
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 0.18 ล้ านบาท
16.3

ปั จจัยที่อำจมีผลต่ อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต

ปั จจัยและอิทธิ พลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้ กล่าวไว้
แล้ วในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยความเสีย่ ง มีดงั นี ้
การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากงบการเงิ น ที่ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รั บ ความเห็ นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับรอบบัญชีงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระ
แล้ วรวมเท่ากับ 100.00 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 400.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และมีกาไรสุทธิ
สาหรับรอบบัญชีงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 2.51 ล้ านบาท เมื่อคานวณหาอัตรากาไรสุทธิต่อหุ้น
(ปรับเต็มปี ) จะเท่ากับ 0.0251 บาทต่อหุ้น ซึง่ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียน
ชาระแล้ วจานวน 130.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 520.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ดังนัน้ การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครัง้ นี ้ อาจส่งผลให้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัทที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตลดลงหากบริ ษัท
ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกาไรสุทธิให้ มีอตั ราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท
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