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16. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ปั จจุบนั บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิ จเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายมอเตอร์ สาหรั บ
เครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา โดยมี
การจัดจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศส่วนใหญ่ โดยในปี 2555- 2557 บริ ษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้ าในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ
80.56 ร้ อยละ 77.90 และร้ อยละ 75.20 ตามลาดับ และมีการส่งออกไปยังลูกค้ าต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ดูไบ ฮ่องกง
ฟิ ลิปปิ นส์ สหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐเช็ก บังกลาเทศ ศรี ลงั กา อิหร่ าน ปากีสถาน ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์ แลนด์
เป็ นต้ น โดยในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 19.44 ร้ อยละ 22.10 และร้ อย
ละ 24.80 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นมา
โดยตลอดอย่างต่อเนื่อง มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าว
เท่ากับร้ อยละ 11.54 โดยรายได้ จากการขายระหว่ างปี 2555 ถึงปี 2556 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 19.92 และระหว่างปี
2556 ถึงปี 2557 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3.74 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดงั กล่าว เกิดจากความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้ า
ที่ส่งมอบ และการสร้ างความพึงพอใจในด้ านการให้ บริ การ ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในช่วง 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศเป็ น
อัน ดับ 1 คิด เป็ นสัด ส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ จ ากการขายสุท ธิ ซึ่งลูกค้ า โดยหลักของผลิต ภัณฑ์ กลุ่ม นี ้ คื อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดั จาหน่ายเครื่ องปรับอากาศ โดยจะว่าจ้ างบริ ษัทฯ ผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ประกอบการราย
นันๆ
้ ดังนัน้ คุณภาพของสินค้ าที่สง่ มอบจึงเป็ นปั จจัยหลักที่ลกู ค้ ากลุม่ นี ้ให้ ความสาคัญ เพราะจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของตราสินค้ าของผู้ประกอบการรายนันๆ
้ เช่นกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการวางแผนนโยบายทางด้ านการตลาดทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ทาให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น และสร้ างรายได้ จากการขายให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตอ่ เนื่องทุกปี มาโดยตลอด เมื่อพิจารณาจากงบการเงินงวดบัญชี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีกาไร
สุทธิเท่ากับ 9.06 ล้ านบาท 30.37 ล้ านบาท และ 40.26 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.26
ร้ อยละ 6.33 และร้ อยละ 8.05 ของรายได้ ร วม ตามลาดับ สาเหตุโดยหลัก ที่ อัต ราก าไรสุท ธิ ใ นปี 2556 เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2555 และการที่อตั รากาไรสุทธิของปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงตาม
ราคาตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวัตถุดิบทองแดงที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองแดงในตลาดโลก
เฉลี่ยในช่วงปี 2555 -2557 เท่ากับ 7,958 ดอลลาร์ สหรั ฐต่อเมตริ กตัน 7,331 ดอลลาร์ สหรั ฐต่อเมตริ กตัน และ 6,663
ดอลลาร์ สหรัฐต่อเมตริ กตัน ตามลาดับ
บริ ษัทฯ สามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2555 - 2557 ได้ ดงั นี ้
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ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย
กราฟแสดงรายได้ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2555 - 2557

รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์
สาหรับเครื่ องปรับอากาศ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม และกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง
และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ จากการขายอื่นๆ เช่น วัตถุดิบ
เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น โดยในปี 2555 - 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสุทธิเท่ากับ 393.44 ล้ านบาท 471.83 ล้ านบาท และ
489.47 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบระหว่างปี 2555 และ 2556 เท่ากับร้ อยละ 19.92 และเมื่อ
เทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 3.74 ซึ่งจะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าว
เท่ากับร้ อยละ 11.54 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่สร้ างยอดขายได้ เป็ นอันดับ 1 คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ คิด
เป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้ อยละ 50.49 รองลงมาอันดับ 2 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง มอเตอร์ สาหรับสระ
และสปา เละส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 32.42 และอันดับ 3 คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลัง
สาหรับภาคอุตสาหกรรม คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 16.60 เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่า รายได้ จากการ
ขายเพิ่มขึ ้นจานวน 78.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.92 โดยรายได้ ที่เพิ่มขึ น้ ส่วนใหญ่ เกิดจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น จานวน 71.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 75.55 เนื่องจากการขยายฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับการว่าจ้ างจากลูกค้ ารายใหญ่ราย
ใหม่ให้ ผลิตมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปั๊ มน ้าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ว่าจ้ างมูลค่า 83.11 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ยอดขายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศได้ มีการปรับตัวขึ ้นเพิ่มขึ ้นเช่นกัน จานวน 10.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 4.59 เนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ทงที
ั ้ ่อยูอ่ าศัยและอาคารพาณิชย์ และปั จจัยสนับสนุน
จากสภาพอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลีย่ สูงขึ ้น ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมเครื่ องปรับอากาศขยายตัวมากขึ ้น โดยเมื่อเทียบปี 2557 และ
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ปี 2556 พบว่ารายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ จานวน 17.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.74 ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่
สามารถสร้ างยอดขายเพิ่มขึ ้นโดยหลัก คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา และ
ส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น จานวน 21.82 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงได้ รับการว่าจ้ างให้ ผลิตสินค้ ามอเตอร์ สาหรับเครื่ อง
ปั๊ มน ้าจากลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าว มูลค่า 114.68 ล้ านบาท ขณะที่ยอดขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
ปรับตัวลดลง จานวน 1.97 ล้ านบาท ส่วนยอดขายกลุ่มมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงลดลงเพียง
เล็กน้ อย จานวน 0.86 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2557 ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการเมือง และภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวลง
กราฟแสดงรายได้ แยกตามช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปี 2555 - 2557

ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าส่วนใหญ่ภายในประเทศ มูลค่าเท่ากับ 317.72 ล้ าน
บาท 368.25 ล้ านบาท และ 369.01 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.75 ร้ อยละ 78.05 และร้ อยละ 75.39
ของรายได้ จากการขายสุทธิ ตามลาดับ โดยมีการจาหน่ายภายในประเทศผ่านช่องทางกลุม่ ผู้ประกอบการเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
(Electronic Manufacturers) เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้ อยละ 42.61 รองลงมาอันดับ 2 คือผ่านร้ านตัวแทน
จาหน่าย (Agents) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers) คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้ อยละ 23.65 และอันดับ 3 คือผ่านกลุม่ ลูกค้ า
ต่า งประเทศ คิ ด เป็ นสัด ส่วนโดยเฉลี่ย ร้ อยละ 22.12 สาหรั บ อัน ดับ 4 และอัน ดับ 5 คื อ ผ่า นกลุ่ม ร้ านค้ า ปลีก รายย่อ ย
(Retailers) และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ (Customers) และกลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า
(Department Store) คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 10.64 และร้ อยละ 1.17 สาเหตุหลักที่รายได้ จากการขายผ่านทางกลุม่
ผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าสูงสุดนัน้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ คือ มอเตอร์ ซึ่ง ถือเป็ นส่วนประกอบที่
สาคัญของสินค้ าสาเร็ จรูปจาพวกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และกลุม่ ลูกค้ าเหล่านี ้จะสัง่ ซื ้อเพื่อนาไปประกอบเป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อจัด
จาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ า ในแต่ละราย โดยในปี 2556 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 นัน้ พบว่า บริ ษัทฯ มีการขาย
สินค้ าผ่านทางกลุม่ ผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับการว่าจ้ างจากลูกค้ าราย
ใหญ่รายใหม่ให้ ผลิตมอเตอร์ สาหรับปั๊ มน ้าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ว่าจ้ างมูลค่า 83.11 ล้ านบาท ขณะที่เมื่อเปรี ยบเทียบปี
2557 และปี 2556 นัน้ พบว่า บริ ษัทฯ มีการขายสินค้ าผ่านทางกลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุ่มร้ านค้ าส่ง
(Dealers) เพิ่มขึ ้นเป็ นส่วนใหญ่ โดยหลักเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มน ้า รองลงมาเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากการขายให้ กลุ่ม
ลูกค้ าต่างประเทศ เนื่องจากนโยบายการทาการตลาดประชาสัมพันธ์ ทาให้ มีการขยายฐานลูกค้ า ต่างประเทศมากขึ ้น
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ
กับคุณภาพ และความมีมาตรฐานของสินค้ าที่ส่งมอบ โดยผ่านการรั บรองมาตรฐานการผลิต ทาให้ สามารถแข่งขันใน
อุต สาหกรรมได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของลูก ค้ า เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ต และจ าหน่ า ยนัน้ เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งในสินค้ าสาเร็ จรู ปของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าประเภทต่างๆ ทาให้ รูปแบบการผลิตจะเป็ นการผลิตตามคาสัง่ หรื อ
Made to Order จากผู้ว่าจ้ าง ดังนัน้ สินค้ าที่บริ ษัทฯ ส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า ก็จะส่งผลกระทบถึงคุณภาพและความมีชื่อเสียง
ของตราสินค้ าผู้วา่ จ้ างเช่นกัน ทาให้ ลกู ค้ าส่วนใหญ่ยงั คงให้ ความสาคัญกับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้ ามากกว่า
ปั จจัยด้ านอื่นๆ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการทาการตลาดโดยมีการวางแผนและบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย ทาให้
สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้นทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดทาโปรโมชั่น ส่งเสริ มการขายของ
สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า “Pioneer” ให้ กบั ลูกค้ ากลุม่ ร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agent) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้ าประเภทมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่ องสูบน ้า เพื่อเป็ นการแข่งขันกับสินค้ านาเข้ าจากคู่
แข่งขันจากต่างประเทศที่มีต้นทุนต่า เช่น ประเภทจีน เป็ นต้ น และคู่แข่งขันรายใหม่ที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาด้ านคุณภาพของสินค้ าควบคูก่ บั ราคาสินค้ าแล้ วนัน้ สินค้ าที่บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายยังคงสามารถตอบสนอง
ต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าได้ เพิ่มขึ ้น และสร้ างยอดขายให้ เติบโตได้ อย่าง
ต่อเนื่องเรื่ อยมา
สาหรับรายได้ อื่นของบริ ษัทฯ ในปี 2555 – 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 7.70 ล้ านบาท 8.20 ล้ านบาท และ 10.99 ล้ าน
บาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ อื่นต่อรายได้ รวม เท่ากับ ร้ อยละ 1.92 ร้ อยละ 1.71 และร้ อยละ 2.20 ตามลาดับ
รายได้ อื่นของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายเศษวัสดุ ดอกเบี ้ยรับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ จากการขายแม่พิมพ์ รายได้ จากการขอคืนบัตรภาษี มุมน ้าเงิน (Blue Corner) เป็ นต้ น เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้ อื่นปี
2556 และปี 2555 พบว่า รายได้ อื่นในปี 2556 เพิ่มสูงกว่าปี 2555 จานวน 0.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.06
เนื่องจากมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น จานวน 1.03 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายเศษวัสดุ จานวน 0.83
ล้ านบาท ขณะที่มีการลดลงของรายได้ อื่น เช่น รายได้ จากการขายแม่พิมพ์ เป็ นต้ น จานวน 1.26 ล้ านบาท จากการที่ในปี
2556 บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงการลงบันทึกบัญชีรายการนี ้ในรายได้ จ ากการขาย เพื่อให้ ถูกต้ องตามมาตรฐานบัญชี เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายได้ อื่นปี 2557 และปี 2556 พบว่า รายได้ อื่นในปี 2557 เพิ่มสูง กว่าปี 2556 จานวน 2.79 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.05 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายเศษวัสดุ จานวน 1.92 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ อื่น เช่น รายได้ จากการขอคืนบัตรภาษี มุมน ้าเงิน (Blue Corner) จานวน 0.50 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของ
ดอกเบี ้ยรับ จานวน 0.40 ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย
ปี 2555 – 2557 บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน ขายเท่ า กับ 346.19 ล้ า นบาท 404.73 ล้ า นบาท และ 395.50 ล้ า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย เท่ากับร้ อยละ 87.99 ร้ อยละ 85.78 และร้ อยละ 80.80
ตามลาดับ
ต้ น ทุน ขายโดยหลัก ของบริ ษั ทฯ เกิ ด จากค่า วัตถุดิบ หลัก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ลวดทองแดง เหล็ก ซิลิค อน และ
อลูมิเนียม ค่าใช้ จ่ายค่าแรงทางตรง เช่น เงินเดือน โบนัส ค่ าล่วงเวลาของฝ่ ายผลิต เป็ นต้ น ค่าเสื่อมราคาเครื่ องจักร และ
ค่าใช้ จ่ายในการผลิต เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่า บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ ้น จานวน 58.54 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 16.91 ซึง่ ปรับเพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จาก
การขายของปี 2556 และปี 2555 แล้ ว จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวลดลง ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
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ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบลวดทองแดง ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิต
ทีผ่ า่ นมาบริ ษัทฯ มีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อลวดทองแดงโดยเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทังหมดในแต่
้
ละปี
โดยสาเหตุที่ราคาลวดทองแดงในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงในปี 2556 เนื่องจากความต้ องการของจีนสาหรับทองแดงมี
การเติบโตในอัตราชะลอตัวลง และเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่า บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายลดลง จานวน 9.23
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.28 โดยหลักเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาทองแดง ซึง่ เป็ นไปตามการปรับตัวของ
ราคาตลาดโลกเช่นเดียวกับปี 2556 รวมทังนโยบายการบริ
้
หารจัดการสต๊ อกวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ที่ กาหนดให้ สอดคล้ องกับ
ปริ มาณความต้ องการวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถควบคุมระดับสัดส่วนของต้ นทุนขายไม่ให้ มีความผัน
ผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2555 - 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 17.74 ล้ านบาท 16.52 ล้ านบาท และ 21.19 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ รวม เท่ากับร้ อยละ 4.42 ร้ อยละ 3.44 และร้ อยละ 4.23
ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายโดยหลักประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส ค่า นายหน้ าของฝ่ ายขาย และค่าใช้ จ่ายด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ ตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ าง เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่า
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายลดลง จานวน 1.22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.89 เนื่องจากการปรับรายการลงบันทึก
บัญชีเงินเดือน โบนัสฝ่ ายผลิต จานวน 3.80 ล้ านบาท จากเดิมในปี 2555 ได้ มีการบันทึกรายการนี ้เป็ นค่าใช้ จ่ายในการขาย
ต่อมาในปี 2556 ได้ เปลีย่ นแปลงการลงบันทึกบัญชีรายการนี ้ในต้ นทุนขาย เพื่อให้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่บริ ษัทฯ
มีคา่ ใช้ จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่านายหน้ าของฝ่ ายขายเพิ่มขึ ้น จานวน 3.00 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามยอดขาย
ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2556 และเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่า บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น จานวน 4.67
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.27 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน จานวน 1.15 ล้ านบาท เนื่องจากมี
การปรับฐานเงิ นเดือนใหม่ของฝ่ ายวิศวกรรม ซึ่งเป็ นฝ่ ายวางแผนสนับสนุนฝ่ ายขาย และการเพิ่มขึ ้นของโบนัส และค่า
ล่วงเวลา จานวน 0.50 ล้ านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ มีค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
เพิ่มขึ ้น จานวน 1.08 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายเดินทางต่างประเทศเพื่อร่ วมงานนิทรรศการ จานวน 0.89 ล้ านบาท โดยในปี
2557 บริ ษัทฯ มีการร่ วมงานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ ตราสินค้ า ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน ประเทศดูไบ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 23.58 ล้ านบาท 19.53 ล้ านบาท และ 32.56 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวม เท่ากับร้ อยละ 5.59 ร้ อยละ 4.07 และร้ อยละ 6.51
ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารโดยหลักประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเงินเดือน โบนัสของผู้บริ หารและพนักงาน เมื่อเปรี ยบเทียบ
ปี 2556 และปี 2555 พบว่า บริ ษัทฯ มี ค่าใช้ จ่า ยในการบริ หารลดลง จ านวน 4.05 ล้ า นบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.89
เนื่องจากการลดลงของเงินเดือนพนักงานโรงงาน จานวน 3.45 ล้ านบาท การลดลงของค่าใช้ จ่ายค่ารักษาความปลอดภัย
จานวน 1.12 ล้ านบาท จากการปรับรายการลงบันทึกบัญชี เดิมในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ มีการบันทึกรายการนี ้เป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร ต่อมาในปี 2556 ได้ เปลี่ยนแปลงการลงบันทึกบัญชีรายการนี ้ในต้ นทุนขาย เพื่อให้ ถกู ต้ องตามมาตรฐานบัญชี
นอกจากนี ้ มี ค่าไฟฟ้ าที่ ลดลง จ านวน 0.93 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากในปี 2555 บริ ษั ทฯ ได้ มี ก ารปั น ส่วนค่า ใช้ จ่ า ยไฟฟ้ า
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โดยประมาณการการปั นส่วนในค่าไฟฟ้ าในต้ นทุนขาย และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามอัตราส่วนที่กาหนดขึ ้นมา อย่างไรก็
ตาม ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี ก ารลงบัน ทึ ก บัญ ชี ค่ า ไฟฟ้ าส านัก งานตามที่ เ กิ ด จริ ง ท าให้ เ กิ ด ผลต่ า งดัง กล่า ว และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่า บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น จานวน 13.03 ล้ านบาท โดยหลักมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนผู้บริ หาร จานวน 8.14 ล้ านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้ างเงินเดือนใหม่ และโบนัสที่ เพิ่มขึน้
จานวน 1.22 ล้ านบาท
ปี 2555 - 2557 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 30.0 ล้ านบาท เท่ากันทุกปี โดยมีต้นทุน
ทางการเงินที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินดังกล่าว ในปี 2555 - 2557 จานวน 0.82
ล้ านบาท 0.90 ล้ านบาท และ 0.91 ล้ านบาท ตามลาดับ
อัตรากาไรขันต้
้ น และกาไรสุทธิ
ปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 47.25 ล้ านบาท 67.10 ล้ านบาท และ 93.97 ล้ านบาท ตามลาดับ
หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 12.01 ร้ อยละ 14.22 และร้ อยละ 19.20 ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ ว่าในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมา บริ ษัทฯ มีอัตรากาไรขัน้ ต้ นเติบ โตอย่า งต่อเนื่อ งทุกปี สาเหตุห ลักเนื่อ งจากการปรั บตัวลดลงของราคาวัตถุดิ บ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบทองแดง ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ราคาทองแดงในตลาดโลกมีการ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 - 2557 ราคาทองแดงตลาดโลกเฉลีย่ เท่ากับ 7,958 ดอลลาร์ สหรัฐต่อเมตริ กตัน 7,331
ดอลลาร์ สหรัฐต่อเมตริ กตัน และ 6,663 ดอลลาร์ สหรัฐต่อเมตริ กตัน ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบราคาทองแดงในตลาดโลก
ดังกล่าว จะเห็นได้ วา่ ในปี 2556 ราคาทองแดงในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงเท่ากับร้ อยละ 7.88 เมื่อเทียบกับปี 2555 และ
ในปี 2557 ราคาทองแดงในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.11 เมื่อเทียบกับปี 2556
เมื่อพิจารณากาไรสุทธิ พบว่า ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 9.06 ล้ านบาท 30.37 ล้ านบาท และ
40.26 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.26 ร้ อยละ 6.33 และร้ อยละ 8.05 ตามลาดับ ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ราคาวัตถุดิบ
ทองแดงปรับตัวลดลง ส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายปรับลดลง ทาให้ มี อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นทุกปี เช่นกัน
16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 273.89 ล้ านบาท 300.39
ล้ านบาท และ 354.40 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
รวมของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 182.40 ล้ านบาท
207.20 ล้ านบาท และ 229.82 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 66.60 ร้ อยละ 68.98
และร้ อยละ 64.85 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินลงทุนชัว่ คราว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 22.60 ล้ านบาท 48.14
ล้ านบาท และ 42.89 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัด ส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 8.25 ร้ อยละ 16.03 และร้ อย
ละ 12.10 ตามลาดับ โดยเป็ นการลงทุนในกองทุนรวมและเงินฝากประจาของสถาบันการเงิน
- ลูกหนี ้การค้ า : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 93.66 ล้ านบาท 87.78 ล้ าน
บาท และ 97.12 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสิน ทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 34.20 ร้ อยละ 29.22 และร้ อยละ
27.40 ตามลาดับ ซึง่ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
20.73
20.67
32.13
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง – สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทอื่น
77.85
71.82
69.71
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ – บริ ษัทอื่น
(4.92)
(4.72)
(4.72)
72.93
67.11
64.99
ลูกหนี ้การค้ า – บริ ษัทอื่น – สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ
93.66
87.78
97.12
เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่า บริ ษัทฯ มียอดลูกหนี ้การค้ าลดลงเพียงเล็กน้ อย จานวน 5.89 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.28 และเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มียอดลูกหนี ้การค้ า
เพิ่มขึ ้น 9.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.65 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น โดยในปี 2555
– 2557 บริ ษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 91 วัน 70 วัน และ 68 วัน ตามลาดับ จะเห็นได้ ถึงประสิทธิภาพในการ
เก็บหนี ้ที่ดีขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการตระหนักถึงการพิจารณาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าใหม่ เพื่อควบคุมคุณภาพการให้
สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ สาหรับการให้ เครดิตลูกค้ าใหม่นนั ้ บริ ษัทฯ จะรับชาระเป็ นเงินสด
และจะพิจารณาการให้ เครดิตหลังจากที่ลกู ค้ ามีการซื ้อขายสินค้ ากับบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยจะพิจารณา
จากยอดซื ้อและความถี่ในการสัง่ ซื ้อ ซึง่ การรับชาระเป็ นเงินสดจากลูกค้ านัน้ สามารถแบ่งได้ ใน 3 กรณี ดังนี ้
1. ในกรณีที่มีสนิ ค้ าในคลังสินค้ า ลูกค้ าจะต้ องโอนเงินเป็ นเงินสด ก่อนการส่งสินค้ าเท่านัน้
2. ในกรณีที่สนิ ค้ าเป็ นสินค้ าพิเศษเฉพาะ หรื อเป็ นสินค้ าที่จาหน่ายเฉพาะลูกค้ ารายใดรายหนึง่ เท่านัน้ ทางบริ ษัท
ฯ จะเรี ยกเก็บเงินเต็มจานวน
3. ในกรณีที่สนิ ค้ าเป็ นรุ่นปกติ สามารถใช้ ได้ กบั ลูกค้ าหลายราย แต่ไม่มีสินค้ าในคลังสินค้ า บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บ
ชาระเงินเป็ นเงินสดบางส่วน เช่น ร้ อยละ 30 ร้ อยละ 50 เป็ นต้ น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของบริ ษัทฯ
จากการให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามนโยบายการให้ เครดิตลูกค้ ารายใหม่นนั ้ ส่งผลให้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ลูกหนี ้ของบริ ษัทฯ เป็ นลูกหนี ้ที่ดี และเมื่อพิจารณาตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ที่มีการกาหนดให้ มีการตังค่
้ า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 จากยอดลูกหนี ้การค้ าที่มีอายุหนี ้คงค้ างเกินกาหนดนานกว่า 1 ปี พบว่า ในช่วงปี 2555 –
2557 บริ ษัทฯ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 4.92 ล้ านบาท 4.72 ล้ านบาท และ4.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
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ต่อยอดขาย เท่ากับ ร้ อยละ 1.25 ร้ อยละ 1.00 และร้ อยละ 0.96 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิ ภา พการบริ หาร
จัดการลูกหนี ้ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องของบริ ษัทฯ
- สินค้ าคงเหลือ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 47.61 ล้ านบาท 55.57 ล้ าน
บาท และ 69.63 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 17.38 ร้ อยละ 18.50 และร้ อยละ
19.65 ตามลาดับ ซึง่ มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
สินค้ าสาเร็ จรูป
15.71
12.77
21.57
งานระหว่างทา
4.20
7.99
13.64
วัตถุดิบ
27.70
35.12
37.80
47.61
55.88
73.02
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(0.31)
(3.39)
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
47.61
55.57
69.63
เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่า บริ ษัทฯ สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น จานวน 7.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 16.71 เช่นเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มียอดสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 14.06 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.30 เนื่องจากในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่
บริ ษัทฯ สามารถผลิตสินค้ าได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการส่งมอบตรงเวลา และใส่ใจต่อการให้ บริ การหลังการขาย ทาให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ ลกู ค้ ารายใหญ่หลายรายเกิดการสัง่ ซื ้อเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี
การทาการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้ มีฐานลูกค้ ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาปริ มาณการ
ผลิตสินค้ าเพิ่มขึ ้น และสัง่ ซือ้ วัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถเพียงพอและสอดคล้ องกับเป้าหมายยอดขายที่ตงไว้
ั ้ โดยในปี
2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลีย่ เท่ากับ 44.53 วัน 45.89 วัน และ 56.98 วัน ตามลาดับ บริ ษัทฯ มีการ
กาหนดนโยบายค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จากการพิจารณาการเสือ่ มสภาพของสินค้ าคงเหลือ ซึง่ วัตถุดิบและสินค้ า
สาเร็ จรูปส่วนใหญ่ทาจากลวดทองแดง ซิลคิ อน และอลูมิเนียม ดังนันจึ
้ งมีโอกาสเสื่อมสภาพค่อนข้ างต่า โดยสินค้ าสาเร็ จรู ป
และสินค้ าตัวอย่างที่แผนกวิศวกรรมทาเป็ นต้ นแบบ จะมีการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือหากมีอายุเกิน 3 ปี โดยใน
ส่วนของวัตถุดิบจะมีการจัดกลุม่ ตามประเภทของวัตถุดิบนันๆ
้ และพิจารณาอายุของวัตถุดิบดังกล่าว เพื่อทาการตังค่
้ าเผื่อ
การลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ เหมาะสม เช่น ยาง โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีอายุประมาณ 6 เดือน หลังจาก 6 เดือน ยางจะเริ่ ม
เสือ่ มสภาพและแข็ง ทาให้ ไม่สามารถไปใช้ งานได้ ก็จะมีการตังค่
้ าเผื่อ การลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือดังกล่าว เป็ นต้ น โดยในปี
2556 -2557 บริ ษัทฯ มีการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ เท่ากับ 0.31 ล้ านบาท และ 3.39 ล้ านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 91.49 ล้ านบาท
93.19 ล้ านบาท และ 124.58 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 33.40 ร้ อยละ 31.02
และร้ อยละ 35.15 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีมลู ค่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ -สุทธิ เท่ากับ 88.12 ล้ านบาท 89.75 ล้ านบาท และ 120.45 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อ
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สินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 32.17 ร้ อยละ 29.88 และร้ อยละ 33.99 ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ ว่า ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการขยายการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และปี 2555 แล้ ว พบว่า มูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น จานวน 1.64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.86 เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงงานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของยอดขาย และเมื่อ
เปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่า มีการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 30.70 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อย
ละ 34.20 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการซื ้อที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างจากผู้บริ หาร มูลค่า 33.77 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ
และเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมมูลค่า เท่ากับ 148.56 ล้ านบาท 144.87
ล้ านบาท และ 158.31 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 54.24 ร้ อยละ
48.23 และร้ อยละ 44.67 ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เท่ากับ ร้ อยละ 1.9
ร้ อยละ 0.93 และร้ อยละ 0.81 ตามลาดับ ซึง่ รายการหนี ้สินที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
หนี ้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนีส้ ินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 141.22 ล้ านบาท
137.58 ล้ านบาท และ 149.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์ รวม เท่ากับร้ อยละ 51.56 ร้ อยละ 45.80 และร้ อย
ละ 42.18 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 30 ล้ าน
บาท เท่ากันทัง้ 3 ปี โดยคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 10.95 ร้ อยละ 9.99 และร้ อยละ 8.46
ตามลาดับ โดยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีมีอตั ราดอกบี ้ย MOR สาหรับวงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ได้ แก่ วงเงินตัว๋ สัญญาใช้ เงิน วงเงิน
เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท เป็ นต้ น ซึ่งสถาบันการเงินคิ ดอัตราดอกเบี ้ย เท่ากับ ร้ อยละ 3 จนถึง MOR เป็ นต้ น โดย
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ดังกล่าวใช้ สาหรับเป็ นทุนหมุนเวียนในการซื ้อและสต๊ อกวัตถุดิบ ให้ เครดิตแก่ลกู หนี ้
การค้ า ใช้ ลงทุนในการซื ้อเครื่ องจักร เป็ นต้ น
- เจ้ าหนี ้การค้ า : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 88.22 ล้ านบาท 82.57 ล้ าน
บาท และ 99.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 32.21 ร้ อยละ 27.49 และร้ อย
ละ 27.99 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบปี 2556 และ 2555 พบว่า บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าลดลง จานวน 5.65 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 6.41 และเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่า บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น จานวน 16.63 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.14 โดยในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีระยะเวลาการจ่ายชาระหนี ้ เท่ากับ 96 วัน 76 วัน และ83
วัน ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับเครดิตเทอมจากซัพพลายเออร์ โดยส่วนใหญ่ประมาณ 90 วัน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 7.33ล้ านบาท 7.29
ล้ านบาท และ 8.44 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 2.68 ร้ อยละ
2.43 และร้ อยละ 2.49 ตามลาดับ ซึง่ รายการหนี ้สินไม่หมุนเวียนที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
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- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 4.36 ล้ าน
บาท 5.29 ล้ านบาท และ 5.72 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัด ส่วนต่อหนี ้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้ อยละ
1.59 ร้ อยละ 1.76 และร้ อยละ 1.61 ตามลาดับ โดยบริ ษัทฯ ภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่ออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริ ษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน และจะมี
การคานวณหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่ าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 125.33 ล้ านบาท
155.52 ล้ านบาท และ 196.10 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 45.76
ร้ อยละ 51.77 และร้ อยละ 55.33 ตามลาดับ ซึง่ รายการหนี ้สินที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ มีดงั นี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 100
ล้ านบาท เท่ากันทัง้ 3 ปี คิดเป็ นสัดส่วนต่อหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 36.51 ร้ อยละ 33.29 และร้ อยละ
28.22 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป จานวน 30 ล้ านบาท ทาให้ ทนุ จดทะเบียนปั จจุบนั รวม เท่ากับ 130 ล้ าน
บาท
- กาไรสะสม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร จานวน
25.33 ล้ านบาท 55.52 ล้ านบาท และ 96.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ
9.25 ร้ อยละ 18.48 และร้ อยละ 27.11 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้
มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 10 ล้ านบาท และอนุมตั ิการจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น จานวน 86
ล้ านบาท จากกาไรสะสมและผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สภาพคล่ อง
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1.29 เท่า 1.51 เท่า
และ 1.54 เท่า ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการลงทุนใน
กองทุนรวมเพิ่มขึ ้น การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า และสินค้ าคงเหลือ ซึ่งเป็ นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่ในด้ านหนี ้สิน
หมุนเวียน มีการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าโดยหลัก โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ ้นในส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวียน ส่งผลให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ดีขึ ้นตามลาดับ
นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี
2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ ว เท่ากับ 0.94 เท่า 1.07 เท่า และ 1.03 เท่า ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่อง และหากพิจารณาอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) จะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด เท่ากับ 40
วัน 40 วัน และ 42 วัน ตามลาดับ ซึง่ ใกล้ เคียงกันในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
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กระแสเงินสดสาหรับงวดปี 2557
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
บริ ษัทฯ มีเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน เท่ากับ 37.56 ล้ านบาท โดยหลักเกิดจากการที่บริ ษัทฯ สามารถทา
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 50.10 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีกาไรก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เท่ากับ 38.19
ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในปี 2557 ยังมีรายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับจากค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 13.85 ล้ านบาท
รวมถึงกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้การค้ า จานวน 16.61 ล้ านบาท ขณะที่กระแสเงินสดจากลูกหนี ้การค้ า และสินค้ า
คงเหลือลดลง จานวน 9.34 ล้ านบาท และ 17.14 ล้ านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีการจ่ายภาษี เงินได้ จานวน 9.87 ล้ าน
บาท
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 33.61 ล้ านบาท โดยหลักเกิดจากการใช้ เงินลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจให้ เติบโต ทาให้ มีเงินสดจ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 42.47 ล้ านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้นจากเงิน
ลงทุนชัว่ คราว จานวน 6.33 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการขายหน่วยลงทุนบางส่วน และการถอนเงินฝากประจาที่มีอยู่จาก
สถาบันการเงิน นอกจากนี ้ ยังมีกระแสเงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ จานวน 2.17 ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 1.67 ล้ านบาท โดยมากจากการจ่ายชาระหนี ้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน จานวน 1.67 ล้ านบาท
16.3

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้ กล่าวไว้
แล้ วในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 3 เรื่ องปั จจัยความเสีย่ ง ดังนี ้
การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากงบการเงิ นที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับรอบปี 2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว
รวมเท่ากับ 100 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท และมีกาไรสุทธิ สาหรับรอบปี
2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 40.26 ล้ านบาท เมื่อคานวณหาอัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น จะเท่ากับ 40.26 บาท
ต่อหุ้น
ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ แปรสภาพบริ ษัท เป็ น
บริ ษัทมหาชนจากัด และอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท ทาให้
ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามัญ 1 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 400 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
รวมทังอนุ
้ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 30 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายให้ ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก โดยแบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญ จานวน 120 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 100 ล้ านบาท เป็ นทุนจด
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ทะเบียนจานวน 130 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 520 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 ดังนัน้ ก่อนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก หากพิจารณาตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จะคานวณหาอัตรากาไรสุทธิ
ต่อหุ้น เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรก คิดเปรี ยบเทียบที่มลู ค่าที่
ตราไว้ เท่ากัน คือ 0.25 บาท จะคานวณหาอัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครัง้ นี ้ อาจส่งผลให้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตลดลง และหากรายได้ และกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ มี
อัตราการเติบโตต่ากว่าความสามารถในการสร้ างรายได้ และกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นในช่วง 12 เดือนของปี 2557 ที่ผา่ นมา
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