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16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
16.1

ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจุบัน บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยมอเตอร์สำหรับ
เครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม เครื่ องสูบนำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ โดยมี
กำรจัดจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศส่วนใหญ่ โดยในปี 2555- 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีกำรจำหน่ำย
สินค้ำในประเทศคิดเป็นร้อยละ80.56 ร้อยละ 77.90 ร้อยละ 75.20 และ ร้อยละ 78.85 ตำมลำดับ และมีกำรส่งออกไปยัง
ลูกค้ำต่ำงประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ดูไบ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเช็ก บังกลำเทศ ศรีลัง กำ อิหร่ำน
ปำกีสถำน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น โดยในปี 2555 – 2557 และ 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มี
กำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 19.44 ร้อยละ 22.10 ร้อยละ 24.80 และร้อยละ 21.15 ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตังแต่ปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึนมำ
โดยตลอดอย่ำงต่อเนื่อง มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สำหรับช่วง 3 ปี ดังกล่ำว
เท่ำกับร้อยละ 11.54 โดยรำยได้จำกกำรขำยระหว่ำงปี 2555 ถึงปี 2556 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 19.92 และระหว่ำงปี
2556 ถึงปี 2557 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 3.74 ซึ่งกำรเพิ่มขึนของรำยได้ดังกล่ำว เกิดจำกควำมเชื่อถือในคุณภำพของสินค้ำ
ที่ส่งมอบ และกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในด้ำนกำรให้บริกำร ทำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ในช่วง 3 ปี ตังแต่ปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศเป็น
อัน ดับ 1 คิด เป็น สัด ส่ วนประมำณร้อ ยละ 50 ของรำยได้ จ ำกกำรขำยสุท ธิ ซึ่ งลู กค้ ำ โดยหลั กของผลิต ภั ณฑ์ กลุ่ ม นี คื อ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่จัดจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศ โดยจะว่ำจ้ำงบริษัทฯ ผลิตภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ประกอบกำรรำย
นันๆ ดังนัน คุณภำพของสินค้ำที่ส่งมอบจึงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้ำกลุ่มนีให้ควำมสำคัญ เพรำะจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของตรำสินค้ำของผู้ประกอบกำรรำยนันๆ เช่นกัน นอกจำกนี บริษัทฯ ยังมี กำรวำงแผนนโยบำยทำงด้ำนกำรตลำดทังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ทำให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้เพิ่มมำกขึน และสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อเนื่ องทุกปีมำโดยตลอด เมื่อพิจำรณำจำกงบกำรเงินงวดบัญชี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
เท่ำกับ 9.06 ล้ำนบำท 30.37 ล้ำนบำท และ 40.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 2.26 ร้อย
ละ 6.33 และร้อยละ 8.05 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ สำเหตุโดยหลักที่อตั รำกำไรสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2555 และกำรที่อัตรำกำไรสุทธิของปี 2557 เพิ่มขึนจำกปี 2556 เนื่องจำกต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลงตำมรำคำตลำดโลก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำวัตถุดิบทองแดงที่มีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำทองแดงในตลำดโลกเฉลี่ ยในช่วงปี
2555 – 2557 เท่ำกับ 7,958 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน 7,331 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ 6,863 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
เมตริกตัน ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 7.88 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2556 และปี 2555
และคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 6.38 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2557 และปี 2556 นอกจำกนี ในช่วงปี
2556 – 2557 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึน ทำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง
สำหรับภำพรวมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
พบว่ำ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึนเล็กน้อยจำก 114.46 ล้ำนบำท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 เป็น 114.78 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 โดยมีต้นทุนขำยในช่วง 3 เดือนของปี 2558 เท่ำกับ 95.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกในช่วง
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เดียวกันของปีก่อน จำนวน 3.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 เนื่องจำกมีกำรซือวัตถุดิบเพิ่มขึนเพื่อรองรับปริมำณกำร
ผลิตที่เพิ่มขึน และกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนแรงงำนทำงตรง ขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน จำก
กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนพนักงำนและผู้บริหำร เพื่อให้สอดคล้องกับภำพอุตสำหกรรมโดยรวม นอกจำกนี ยังมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรขอใบรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยของสินค้ำจำก Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ส่งผลให้
บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เท่ำกับ 5.08 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน
3.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.69
บริษัทฯ สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2555 - 2557 และ
ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 - 2558 ได้ดังนี
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
กราฟแสดงรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2555 - 2557 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 - 2558

รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์
สำหรับเครื่องปรับอำกำศ กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบนำ ปั๊มหอยโข่ง
และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น นอกจำกนี บริษัทฯ ยังมีรำยได้จำกกำรขำยอื่นๆ เช่น วัตถุดิบ
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสุทธิเท่ำกับ 393.44 ล้ำนบำท 471.83 ล้ำนบำท และ
489.47 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเมื่อเทียบระหว่ำงปี 2555 และ 2556 เท่ำกับร้อยละ 19.92 และเมื่อ
เทียบระหว่ำงปี 2556 และปี 2557 เท่ำกับร้อยละ 3.74 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ มีกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่ อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สำหรับช่วง 3 ปี ดังกล่ำว
เท่ำกับร้อยละ 11.54 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงยอดขำยได้เป็นอันดับ 1 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ คิด
เป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 50.49 รองลงมำอันดับ 2 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสู บนำ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระ
และสปำ และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 32.42 และอันดับ 3 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลัง
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สำหรับภำคอุตสำหกรรม คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 16.60 เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ รำยได้จำกกำร
ขำยเพิ่มขึนจำนวน 78.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.92 โดยรำยได้ที่เพิ่มขึนส่วนใหญ่ เกิดจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องสูบนำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น จำนวน 71.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 75.55 เนื่องจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำเพิ่มขึน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกลูกค้ำรำยใหญ่รำย
ใหม่ให้ผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องปั๊มนำภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำงมูลค่ำ 83.11 ล้ำนบำท นอกจำกนี ยอดขำยของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศได้มีกำรปรับตัวขึนเพิ่มขึนเช่นกั น จำนวน 10.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.59 เนื่องจำกมีกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ทังที่อยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์ และปัจจัยสนับสนุน
จำกสภำพอำกำศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึน ส่งผลให้อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศขยำยตัวมำกขึน โดยเมื่อเทียบปี 2557 และ
ปี 2556 พบว่ำรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน จำนวน 17.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.74 ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
สำมำรถสร้ำงยอดขำยเพิ่มขึนโดยหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบนำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ และ
ส่วนประกอบมอเตอร์อื่น จำนวน 21.82 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ยังคงได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ผลิตสินค้ำมอเตอร์สำหรับเครื่อง
ปั๊มนำจำกลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว มูลค่ำ 114.68 ล้ำนบำท ขณะที่ยอดขำยกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
ปรับตัวลดลง จำนวน 1.97 ล้ำนบำท ส่วนยอดขำยกลุ่มมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรมเปลี่ยนแปลงลดลงเพียง
เล็กน้อย จำนวน 0.86 ล้ำนบำท เนื่องจำกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรเมือง และภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวลง
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 พบว่ำ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสุทธิเท่ำกับ 114.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึน
เล็กน้อยจำกช่วงเดียวกันของปี 2557 จำนวน 0.32 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 โดยเป็นรำยได้ขำยส่วนใหญ่มำจำก
กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 50.40 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.91 ของรำยได้จำกำรขำย
สุ ท ธิ รองลงมำคื อ รำยได้ ข ำยจำกกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสู บ น ำ ปั๊ ม หอยโข่ ง และมอเตอร์ ส ำหรั บ สระและสปำ และ
ส่วนประกอบมอเตอร์อื่น จำนวน 46.15 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.21 ของรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ และรำยได้ขำยจำก
กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม จำนวน 17.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.17 ของรำยได้จำกกำร
ขำยสุทธิ
กราฟแสดงรายได้แยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ปี 2555 – 2557 และช่วง 3 เดือนของปี 2557 - 2558
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ในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำส่วนใหญ่ภำยในประเทศ มูลค่ำเท่ำกับ 317.72 ล้ำน
บำท 368.25 ล้ำนบำท และ 369.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.75 ร้อยละ 78.05 และร้อยละ 75.39
ของรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ ตำมลำดับ โดยมีกำรจำหน่ำยภำยในประเทศผ่ำนช่องทำงกลุ่มผู้ประกอบกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
(Electronic Manufacturers) เป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 42.61 รองลงมำอันดับ 2 คือผ่ำนร้ำนตัวแทน
จำหน่ำย (Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers) คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 23.65 และอันดับ 3 คือผ่ำนกลุ่มลูกค้ำ
ต่ำ งประเทศ คิ ด เป็ น สั ด ส่ วนโดยเฉลี่ย ร้ อ ยละ 22.12 สำหรั บ อัน ดั บ 4 และอั น ดับ 5 คื อ ผ่ำ นกลุ่ ม ร้ำ นค้ ำ ปลีก รำยย่ อ ย
(Retailers) และลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ (Customers) และกลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ำ
(Department Stores) คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10.64 และร้อยละ 1.17 สำเหตุหลักที่รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนทำง
กลุ่มผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำสูงสุดนัน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ มอเตอร์ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบที่
สำคัญของสินค้ำสำเร็จรูปจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนีจะสั่งซือเพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้ำสำเร็จรูปเพื่อจัด
จำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำในแต่ละรำย โดยในปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 นัน พบว่ำ บริษัทฯ มีกำรขำย
สินค้ำผ่ำนทำงกลุ่มผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกลูกค้ำรำย
ใหญ่รำยใหม่ให้ผลิตมอเตอร์สำหรับปั๊มนำภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำงมูลค่ำ 83.11 ล้ำนบำท ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบปี
2557 และปี 2556 นัน พบว่ำ บริษัทฯ มีกำรขำยสินค้ำผ่ำนทำงกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง
(Dealers) เพิ่มขึนเป็นส่วนใหญ่ โดยหลักเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสูบนำ ปั๊มนำ รองลงมำเป็นกำรเพิ่มขึนจำกกำรขำยให้กลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงประเทศ เนื่องจำกนโยบำยกำรทำกำรตลำดประชำสัมพันธ์ ทำให้มีกำรขยำยฐำนลูกค้ำต่ำงประเทศมำกขึน
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 พบว่ำ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ จำนวน 90.75 ล้ำนบำท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 79.06 ของรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ โดยมีกำรขำยให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Electronic
Manufacturers) จำนวน 50.01 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.57 รองลงมำเป็นกำรขำยผ่ำนกลุ่มร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย
(Agents) และร้ ำ นค้ ำ ส่ ง (Dealers) จ ำนวน 27.96 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.36 กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ต่ ำ งประเทศ
(International Customers) จำนวน 24.27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.15 กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) และ
ลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ (Customers) จำนวน 12.21 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้ อยละ 10.63 และกลุ่มร้ ำนค้ำปลี กสมัยใหม่
(Modern Trade) และห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Stores) จำนวน 0.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.49
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ เพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญ
กับคุณภำพ และควำมมีมำตรฐำนของสินค้ำที่ส่งมอบ โดยผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต ทำให้สำมำรถแข่งขันใน
อุ ต สำหกรรมได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของลู ก ค้ ำ เนื่ อ งจำกสิ น ค้ ำ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยนั น เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งในสินค้ำสำเร็จรูปของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ประเภทต่ำงๆ ทำให้รูปแบบกำรผลิตจะเป็นกำรผลิตตำมคำสั่ง หรือ
Made to Order จำกผู้ว่ำจ้ำง ดังนัน สินค้ำที่บริษัทฯ ส่งมอบให้กับลูกค้ำ ก็จะส่งผลกระทบถึงคุณภำพและควำมมีชื่อเสียง
ของตรำสินค้ำผู้ว่ำจ้ำงเช่นกัน ทำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่ยังคงให้ควำมสำคัญกับคุณภำพ และควำมปลอดภัยของสินค้ำมำกกว่ำ
ปัจจัยด้ำนอื่นๆ นอกจำกนี บริษัทฯ ยังมีกำรทำกำรตลำดโดยมีกำรวำงแผนและบริหำรช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย ทำให้
สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้เพิ่ม มำกขึนทังในประเทศ และต่ำงประเทศ รวมถึงมีกำรจัดทำโปรโมชั่น ส่งเสริมกำรขำยของ
สินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำ “Pioneer Motor” ให้กับลูกค้ำกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agent) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers)
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำประเภทมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และเครื่องสูบนำ เพื่อเป็นกำรแข่งขันกับสินค้ำนำเข้ำ
จำกคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เช่น ประเภทจีน เป็นต้น และคู่แข่งขันรำยใหม่ที่เกิดขึนในอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็
ตำม หำกพิจำรณำด้ำนคุณภำพของสินค้ำควบคู่กับรำคำสินค้ำแล้วนัน สินค้ำที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยยังคงสำมำรถ
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ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี ทำให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำได้เพิ่มขึน และสร้ำงยอดขำยให้เติบโตได้
อย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ
สำหรับรำยได้อื่นของบริษัทฯ ในปี 2555 – 2557 มีมูลค่ำเท่ำกับ 7.70 ล้ำนบำท 8.20 ล้ำนบำท และ 10.99 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนรำยได้อื่นต่อรำยได้รวม เท่ำกับ ร้อยละ 1.92 ร้อยละ 1.71 และร้อยละ 2.20 ตำมลำดับ
รำยได้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ ดอกเบียรับ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รำยได้จำกกำรขำยแม่พิมพ์ รำยได้จำกกำรขอคืนบัตรภำษีมุม นำเงิน (Blue Corner) เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบรำยได้อื่นปี
2556 และปี 2555 พบว่ำ รำยได้อื่นในปี 2556 เพิ่มสูงกว่ำปี 2555 จำนวน 0.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06
เนื่องจำกมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน จำนวน 1.03 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึนของรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ จำนวน 0.83
ล้ำนบำท ขณะที่มีกำรลดลงของรำยได้อื่น เช่น รำยได้จำกกำรขำยแม่พิมพ์ เป็นต้น จำนวน 1.26 ล้ำนบำท จำกกำรที่ในปี
2556 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำรลงบันทึกบัญชีรำยกำรนีในรำยได้จำกกำรขำย เพื่อให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี เมื่อ
เปรียบเทียบรำยได้อื่นปี 2557 และปี 2556 พบว่ำ รำยได้อื่นในปี 2557 เพิ่มสูงกว่ำปี 2556 จำนวน 2.79 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 34.05 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึนของรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ จำนวน 1.92 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน
ของรำยได้อื่น เช่น รำยได้จำกกำรขอคืนบัตรภำษีมุมนำเงิน (Blue Corner) จำนวน 0.50 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึนของ
ดอกเบียรับ จำนวน 0.40 ล้ำนบำท สำหรับรำยได้อื่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 3.67 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นอัตรำส่วนรำยได้อื่นต่อรำยได้รวม เท่ำกับ ร้อยละ 3.10 เพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2.27 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 161.61 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึนของรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ จำนวน 1.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 250.44
ต้นทุนขาย
ปี 2555 – 2557 บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น ขำยเท่ ำ กั บ 346.19 ล้ ำ นบำท 404.73 ล้ ำ นบำท และ 395.50 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ คิด เป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับร้อยละ 87.99 ร้อยละ 85.78 และร้อยละ 80.80
ตำมลำดับ
ต้น ทุน ขำยโดยหลัก ของบริ ษั ทฯ เกิด จำกค่ำ วั ตถุ ดิบ หลั ก โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง ลวดทองแดง เหล็ก ซิลิค อน และ
อลูมิเนียม ค่ำใช้จ่ำยค่ำแรงทำงตรง เช่น เงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำของฝ่ำยผลิต เป็นต้น ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องจักร และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ บริษัทฯ มีต้นทุนขำยเพิ่มขึน จำนวน 58.54 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.91 ซึ่งปรับเพิ่มขึนตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำถึงอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำก
กำรขำยของปี 2556 และปี 2555 แล้ว จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ มีอัตรำส่วนดังกล่ำวลดลง ทังนี เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
รำคำวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำตลำดโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัตถุดิบลวดทองแดง ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต
ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีมูลค่ำกำรสั่งซือลวดทองแดงโดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ 30 ของมูลค่ำกำรสั่งซือวัตถุดิบทังหมดในแต่ละปี
โดยสำเหตุที่รำคำลวดทองแดงในตลำดโลกมีกำรปรับตัวลดลงในปี 2556 เนื่องจำกควำมต้องกำรของจีนสำหรับทองแดงมี
กำรเติบโตในอัตรำชะลอตัวลง และเมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่ำ บริษัทฯ มีต้นทุนขำยลดลง จำนวน 9.23
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.28 โดยหลักเกิดจำกกำรปรับตัวลดลงของรำคำทองแดง ซึ่งเป็นไปตำมกำรปรับตัวของ
รำคำตลำดโลกเช่นเดียวกับปี 2556 รวมทังนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสต๊อกวัตถุดิบของบริษัทฯ ที่ กำหนดให้สอดคล้องกับ
ปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถควบคุมระดับสัดส่วนของต้นทุนขำยไม่ให้มีควำมผัน
ผวนจนส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี ในช่วงปี 2556 - 2557 บริษัทฯ ได้มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึน ซึ่งช่วยส่งผลให้ต้นทุนขำยของบริษัทฯ ลดลง
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สำหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยเท่ำกับ 95.96 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนต้นทุนขำยต่อ
รำยได้จำกกำรขำย เท่ำกับร้อยละ 83.60 ซึ่งเพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 3.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ
4.03 เนื่องจำกมีกำรซือวัตถุดิบเพื่อรองรับปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึน จำนวน 1.90 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.47 และมี
กำรปรับขึนของค่ำแรงทำงตรงเพื่อให้สอดคล้องกับภำพอุตสำหกรรมโดยรวม จำนวน 0.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.55
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2555 - 2557 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 17.74 ล้ำนบำท 16.52 ล้ำนบำท และ 21.19 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 4.42 ร้อยละ 3.44 และร้อยละ 4.23
ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยโดยหลักประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่ำ นำยหน้ำของฝ่ำยขำย และค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำย เพื่อให้ตรำสินค้ำเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง จำนวน 1.22 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.89 เนื่องจำกกำรปรับรำยกำรลงบันทึก
บัญชีเงินเดือน โบนัสฝ่ำยผลิต จำนวน 3.80 ล้ำนบำท จำกเดิมในปี 2555 ได้มีกำรบันทึกรำยกำรนีเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ต่อมำในปี 2556 ได้เปลี่ยนแปลงกำรลงบันทึกบัญชีรำยกำรนีในต้นทุนขำย เพื่อให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี ขณะที่บริษัทฯ
มีค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัส ค่ำล่วงเวลำ และค่ำนำยหน้ำของฝ่ำยขำยเพิ่มขึน จำนวน 3.00 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึนตำมยอดขำย
ที่เพิ่มขึนในปี 2556 และเมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่ำ บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึน จำนวน 4.67
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.27 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึนของเงินเดือน จำนวน 1.15 ล้ำนบำท เนื่องจำกมี
กำรปรับฐำนเงินเดือนใหม่ของฝ่ำยวิศวกรรม ซึ่งเป็นฝ่ำยวำงแผนสนับสนุนฝ่ำยขำย และกำรเพิ่มขึนของโบนัส และค่ำ
ล่วงเวลำ จำนวน 0.50 ล้ำนบำท ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน นอกจำกนี มีค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย
เพิ่มขึน จำนวน 1.08 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยเดินทำงต่ำงประเทศเพื่อร่วมงำนนิทรรศกำร จำนวน 0.89 ล้ำนบำท โดยในปี
2557 บริษัทฯ มีกำรร่วมงำนนิทรรศกำรเพื่อประชำสัมพันธ์ตรำสินค้ำ ใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน ประเทศดูไบ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน และประเทศเวียดนำม
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 5.34 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 4.51 เพิ่มขึนจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 0.51 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.49 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึนของค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำน จำนวน 0.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 21.56 จำกกำรปรับโครงสร้ำงฐำนเงินเดือนเพิ่มขึน เพื่อให้เป็นไปตำมภำพรวมของตลำดอุตสำหกรรม และค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพิ่มขึน จำนวน 0.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 23.58 ล้ำนบำท 19.53 ล้ำนบำท และ 32.56 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 5.59 ร้อยละ 4.07 และร้อยละ 6.51
ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโดยหลักประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน โบนัสของผู้บริหำรและพนักงำน เมื่อเปรียบเทียบ
ปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ บริษัทฯ มี ค่ำใช้จ่ำ ยในกำรบริหำรลดลง จ ำนวน 4.05 ล้ำ นบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.89
เนื่องจำกกำรลดลงของเงินเดือนพนักงำนโรงงำน จำนวน 3.45 ล้ำนบำท กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยค่ำรักษำควำมปลอดภัย
จำนวน 1.12 ล้ำนบำท จำกกำรปรับรำยกำรลงบันทึกบัญชี เดิมในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกรำยกำรนีเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำร ต่อมำในปี 2556 ได้เปลี่ยนแปลงกำรลงบันทึกบัญชีรำยกำรนีในต้นทุนขำย เพื่อให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชี
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นอกจำกนี มี ค่ ำไฟฟ้ ำที่ ลดลง จ ำนวน 0.93 ล้ ำ นบำท เนื่ อ งจำกในปี 2555 บริ ษั ทฯ ได้มี ก ำรปั น ส่ วนค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยไฟฟ้ ำ
โดยประมำณกำรกำรปันส่วนในค่ำไฟฟ้ำในต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ตำมอัตรำส่วนที่กำหนดขึนมำ อย่ำงไรก็
ตำม ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี ก ำรลงบั น ทึ ก บั ญ ชี ค่ ำ ไฟฟ้ ำ ส ำนั ก งำนตำมที่ เ กิ ด จริ ง ท ำให้ เ กิ ด ผลต่ ำ งดั ง กล่ ำ ว และเมื่ อ
เปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่ำ บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน จำนวน 13.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 66.72 โดยหลักมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนของผู้บริหำรเพิ่มขึน จำนวน 8.14 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 215.19
และโบนัสที่เพิ่มขึนจำนวน 1.22 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ปี 2555 - 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 30.0 ล้ำนบำท เท่ำกันทุกปี โดยมีต้นทุน
ทำงกำรเงินที่เกิดจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ในปี 2555 - 2557 จำนวน 0.82
ล้ำนบำท 0.90 ล้ำนบำท และ 0.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 10.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่ อรำยได้รวม เท่ำกับร้อยละ 8.98 เพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2.47 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 โดยหลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของค่ำธรรมเนียมกำรขอใบอนุญำตกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำ
กำรส่งออก ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำผู้วำงระบบต้นทุน และผู้วำงระบบควบคุมภำยใน จำนวน 1.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 742.99 และกำรเพิ่มขึนของเงินเดือนฝ่ำยบริหำรจำกกำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนใหม่ จำนวน 0.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.39
อัตรำกำไรขันต้น และกำไรสุทธิ
ปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีกำไรขันต้นเท่ำกับ 47.25 ล้ำนบำท 67.10 ล้ำนบำท และ 93.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็นอัตรำกำไรขันต้นเท่ำกับร้อยละ 12.01 ร้อยละ 14.22 และร้อยละ 19.20 ตำมลำดับ โดยจะเห็นได้ว่ำในช่วง 3 ปีที่
ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีอัตรำกำไรขั นต้นเติบ โตอย่ำ งต่อเนื่อ งทุกปี สำเหตุห ลักเนื่อ งจำกกำรปรับตั วลดลงของรำคำวัตถุดิ บ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัตถุดิบทองแดง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำทองแดงในตลำดโลกมีกำร
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2555 - 2557 รำคำทองแดงตลำดโลกเฉลี่ยเท่ำกับ 7,958 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน 7,331
ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ 6,863 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ตำมลำดับ เมื่อเปรียบเทียบรำคำทองแดงในตลำดโลก
ดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำในปี 2556 รำคำทองแดงในตลำดโลกมีกำรปรับตัวลดลงเท่ำกับร้อยละ 7.88 เมื่อเทียบกับปี 2555 และ
ในปี 2557 รำคำทองแดงในตลำดโลกมีกำรปรับตัวลดลงเท่ำกับร้อยละ 6.38 เมื่อเทียบกั บปี 2556 นอกจำกนีในช่วงปี
2556 - 2557 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึน ซึ่งช่วยส่งผลให้ต้นทุนขำยลดลงเช่นกัน
เมื่อพิจำรณำกำไรสุทธิ พบว่ำ ในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 9.06 ล้ำนบำท 30.37 ล้ำนบำท และ
40.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 2.26 ร้อยละ 6.33 และร้อยละ 8.05 ตำมลำดับ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีอัตรำกำไรสุทธิเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่รำคำวัตถุดิบ
ทองแดงปรับตัวลดลง และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตให้ดีขึน ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้จำกกำร
ขำยปรับลดลง ทำให้มีอัตรำกำไรขันต้นเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลให้อัตรำกำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึนทุกปีเช่นกัน
สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรขันต้นเท่ำกับ 18.83 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำไรขันต้น
เท่ำกับร้อยละ 16.40 ซึ่งลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 3.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.27 และมีกำไรสุทธิ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 เท่ำกับ 5.08 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 4.29 ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน จำนวน 3.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.69 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึนของต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
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16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่ำสินทรัพย์ รวม
เท่ำกับ 273.89 ล้ำนบำท 300.39 ล้ำนบำท 354.40 ล้ำนบำท และ 346.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่
สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีดังนี
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่ำสินทรัพย์หมุนเวียน
เท่ำกับ 182.40 ล้ำนบำท 207.20 ล้ำนบำท 229.82 และ 216.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ำกับร้อยละ 66.60 ร้อยละ 68.98 ร้อยละ 64.85 และร้อยละ 62.45 ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ
ดังต่อไปนี
- เงินลงทุนชั่วครำว : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ
22.60 ล้ำนบำท 48.14 ล้ำนบำท 42.89 ล้ำนบำท และ 33.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ำกับร้อยละ 8.25 ร้อยละ 16.03 ร้อยละ 12.10 และร้อยละ 9.58 ตำมลำดับ โดยเป็นกำรลงทุนในกองทุนรวมและเงินฝำก
ประจำของสถำบันกำรเงิน
- ลูกหนีกำรค้ำ : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 93.66
ล้ำนบำท 87.78 ล้ำนบำท 97.12 ล้ำนบำท และ 98.96 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อย
ละ 34.20 ร้อยละ 29.22 ร้อยละ 27.40 และร้อยละ 28.56 ตำมลำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี
หน่วย : ล้ำนบำท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57 31 มี.ค. 58
20.73
20.67
32.13
29.88
ลูกหนีกำรค้ำ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง – สุทธิ
ลูกหนีกำรค้ำ – บริษัทอื่น
77.85
71.82
69.71
73.80
หัก ค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญ – บริษัทอื่น
(4.92)
(4.72)
(4.72)
(4.72)
72.93
67.11
64.99
69.08
ลูกหนีกำรค้ำ – บริษัทอื่น – สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ
93.66
87.78
97.12
98.96
เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ บริษัทฯ มียอดลูกหนีกำรค้ำลดลงเพียงเล็กน้อย จำนวน 5.89 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.28 และเมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ มียอดลูกหนีกำรค้ำ
เพิ่มขึน 9.35 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.65 และ ณ 31 มีนำคม 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มียอดลูกหนีกำรค้ำ
เพิ่มขึน 1.84 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.89 ซึ่งกำรเพิ่มขึนดังกล่ำวเป็นไปตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน โดยในปี 2555 –
2557 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรเก็บ หนีเฉลี่ย เท่ำ กับ 91 วัน 70 วัน 68 วัน และ 77 วั น
ตำมลำดับ จะเห็นได้ถึงประสิทธิภำพในกำรเก็บหนีที่ดีขึน เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มีกำรตระหนักถึงกำรพิจำรณำกำรให้เครดิต
เทอมแก่ลูกค้ำใหม่ เพื่อควบคุมคุณภำพกำรให้สินเชื่อ ซึ่งจะช่วยลดกำรเกิดหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ สำหรับกำรให้เครดิต
ลูกค้ำใหม่นัน บริษัทฯ จะรับชำระเป็นเงินสด และจะพิจำรณำกำรให้เครดิต หลังจำกที่ลูกค้ำมีกำรซือขำยสินค้ำกับบริษัทฯ
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มำแล้วเป็นระยะเวลำ 6 เดือน โดยจะพิจำรณำจำกยอดซือและควำมถี่ในกำรสั่งซือ ซึ่งกำรรับชำระเป็นเงินสดจำกลูกค้ำนัน
สำมำรถแบ่งได้ใน 3 กรณี ดังนี
1. ในกรณีที่มีสินค้ำในคลังสินค้ำ ลูกค้ำจะต้องโอนเงินเป็นเงินสด ก่อนกำรส่งสินค้ำเท่ำนัน
2. ในกรณีที่สินค้ำเป็นสินค้ำพิเศษเฉพำะ หรือเป็นสินค้ำที่จำหน่ำยเฉพำะลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเท่ำนัน ทำงบริษัท
ฯ จะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
3. ในกรณีที่สินค้ำเป็นรุ่นปกติ สำมำรถใช้ได้กับลูกค้ำหลำยรำย แต่ไม่มีสินค้ำในคลังสินค้ำ บริษัทฯ จะเรียกเก็บ
ชำระเงินเป็นเงินสดบำงส่วน เช่น ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 เป็นต้น ซึ่งขึนอยู่กับกำรพิจำรณำของบริษัทฯ
จำกกำรให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรให้เครดิตลูกค้ำรำยใหม่นัน ส่งผลให้ที่ผ่ำนมำ ลูกหนีของ
บริษัทฯ เป็นลูกหนีที่ดี และเมื่อพิจำรณำตำมนโยบำยกำรตังค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญ ที่มีกำรกำหนดให้มีกำรตังค่ำเผื่อหนีสงสัย
จะสูญร้อยละ 100 จำกยอดลูกหนีกำรค้ำที่มีอำยุหนีคงค้ำงเกินกำหนดนำนกว่ำ 1 ปี พบว่ำ ในช่วงปี 2555 – 2557 และ ณ
31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำรตังค่ำเผื่อหนีสงสัยจะสูญ เท่ำกับ 4.92 ล้ำนบำท 4.72 ล้ำนบำท 4.72 ล้ำนบำท และ 4.72
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขำย เท่ำกับ ร้อยละ 1.25 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.96 และร้อยละ 1.03
ตำมลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรลูกหนีที่ดีขึนของบริษัทฯ
- สินค้ำคงเหลือ : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 47.61
ล้ำนบำท 55.57 ล้ำนบำท 69.63 ล้ำนบำท และ 73.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อย
ละ 17.38 ร้อยละ 18.50 ร้อยละ 19.65 และร้อยละ 21.14 ตำมลำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตำรำง ดังนี
หน่วย : ล้ำนบำท
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 58
สินค้ำสำเร็จรูป
15.71
12.77
21.57
23.33
งำนระหว่ำงทำ
4.20
7.99
13.64
13.87
วัตถุดิบ
27.70
35.12
37.80
38.59
47.61
55.88
73.02
75.79
รวม
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
(0.31)
(3.39)
(2.55)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
47.61
55.57
69.63
73.24
เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 พบว่ำ บริษัทฯ สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน จำนวน 7.95 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16.71 เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 รวมถึง ณ 31 มีนำคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 จะเห็น
ได้ว่ำ บริษัทฯ มียอดสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน 14.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 และ 3.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 5.19 เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มียอดขำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถผลิตสินค้ำ
ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรส่งมอบตรงเวลำ และใส่ใจต่อกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ทำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลให้ลูกค้ำรำยใหญ่หลำยรำยเกิดกำรสั่งซือเพิ่มมำกขึน นอกจำกนี ยังมีกำรทำกำรตลำดอย่ำง
ต่อเนื่อง ทำให้มีฐำนลูกค้ำรำยใหม่ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพิจำรณำปริมำณกำรผลิตสินค้ำเพิ่มขึน และ
สั่งซือวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถเพียงพอและสอดคล้องกับเป้ำหมำยยอดขำยที่ตังไว้ โดยในปี 2555 – 2557 และ ณ 31
มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย เท่ำกับ 44.53 วัน 45.89 วัน 56.98 วัน และ 67 วัน ตำมลำดับ
บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยค่ำเผื่อ กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ จำกกำรพิจำรณำกำรเสื่อมสภำพของสินค้ำคงเหลือ ซึ่ง
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วัตถุดิบและสินค้ำสำเร็จรูปส่วนใหญ่ทำจำกลวดทองแดง ซิลิคอน และอลูมิเนียม ดังนันจึงมีโอกำสเสื่อมสภำพค่อนข้ำงต่ำ
โดยสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำตัวอย่ำงที่แผนกวิศวกรรมทำเป็นต้นแบบ จะมีกำรตังค่ำเผื่อ กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือหำกมี
อำยุเกิน 3 ปี โดยในส่วนของวัตถุดิบจะมีกำรจัดกลุ่มตำมประเภทของวัตถุ ดิบนันๆ และพิจำรณำอำยุของวัตถุดิบดังกล่ำว
เพื่อทำกำรตังค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือให้เหมำะสม เช่น ยำง โดยทั่วไปแล้วจะมีอำยุประมำณ 6 เดือน หลังจำก 6
เดือน ยำงจะเริ่มเสื่อมสภำพและแข็ง ทำให้ไม่สำมำรถไปใช้งำนได้ ก็จะมีกำรตังค่ำเผื่อ กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือดังกล่ำว
เป็นต้น โดยในปี 2556 -2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำรตังค่ำเผื่อ กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 0.31
ล้ำนบำท 3.39 ล้ำนบำท และ 2.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เท่ำกับ 91.49 ล้ ำนบำท 93.19 ล้ำนบำท 124.58 ล้ำนบำท และ 130.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็นสัดส่วนต่ อ
สินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ 33.40 ร้อยละ 31.02 ร้อยละ 35.15 และร้อยละ 37.55 ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละ
รำยกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ
มีมูลค่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ -สุทธิ เท่ำกับ 88.12 ล้ำนบำท 89.75 ล้ำนบำท 120.45 ล้ำนบำท และ 126.00 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสั ดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ 32.17 ร้อยละ 29.88 ร้อยละ 33.99 และร้อยละ 36.37
ตำมลำดับ โดยจะเห็นได้ว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมีกำร
ขยำยกำรลงทุน เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และปี 2555 แล้ว พบว่ำ มูลค่ำที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ เพิ่มขึน จำนวน 1.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.86 เนื่องจำกมีกำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
เพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึนของยอดขำย เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 พบว่ำ มีกำรเพิ่มขึนของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ จำนวน 30.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.20 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรซือที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงจำกผู้บริหำร
มูลค่ำ 33.77 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจและเป็นที่ตังของสำนักงำน และเมื่อเปรียบเทียบ ณ 31 มีนำคม 2558
และปี 2557 พบว่ำ มีกำรเพิ่มขึนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 5.55 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 เนื่องจำกมี
กำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีหนีสินรวมมูลค่ำ เท่ำกับ
148.56 ล้ำนบำท 144.87 ล้ำนบำท 158.31 ล้ำนบำท และ 231.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ หนีสินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 54.24 ร้อยละ 48.23 ร้อยละ 44.67 และร้อยละ 66.78 ตำมลำดับ โดยมีอัตรำส่วนหนีสิน
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ และ ณ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 0.93 ร้อยละ 0.81 และ
ร้อยละ 2.01 ตำมลำดับ ซึ่งรำยกำรหนีสินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี
หนีสินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีหนีสินหมุนเวียนรวม เท่ำกับ
141.22 ล้ำนบำท 137.58 ล้ำนบำท 149.47 ล้ำนบำท และ 222.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
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เท่ำกับร้อยละ 51.56 ร้อยละ 45.80 ร้อยละ 42.18 และร้อยละ 64.20 ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรที่สำคัญ
ดังต่อไปนี
- เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 มี
มูลค่ำเท่ำกับ 30 ล้ำนบำท เท่ำกัน โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 10.95 ร้อยละ 9.99 ร้อย
ละ 8.46 และร้อยละ 8.66 ตำมลำดับ โดยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีมีอัตรำดอกบีย MOR สำหรับวงเงินกู้ยืมระยะสัน ได้แก่ วงเงิน
ตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท เป็นต้น ซึ่งสถำบันกำรเงินคิดอัตรำดอกเบีย เท่ำกับ ร้อยละ 3
จนถึง MOR เป็นต้น โดยเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในกำรซือและสต๊อกวัตถุดิบ
ให้เครดิตแก่ลูกหนีกำรค้ำ ใช้ลงทุนในกำรซือเครื่องจักร เป็นต้น
- เจ้ำหนีกำรค้ำ : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 88.22
ล้ำนบำท 82.57 ล้ำนบำท 99.20 ล้ำนบำท และ 84.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 32.21 ร้อยละ 27.49 ร้อยละ 27.99 และร้อยละ 24.52 ตำมลำดับ เมื่อเปรียบเทียบปี 2556 และ 2555
พบว่ำ บริษัทฯ มีเจ้ำหนีกำรค้ำลดลง จำนวน 5.65 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.41 และเมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี
2556 พบว่ำ บริษัทฯ มีเจ้ำหนีกำรค้ำเพิ่มขึน จำนวน 16.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.14 ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบ ณ
31 มีนำคม 2558 และปี 2557 พบว่ำ บริษัทฯ มีเจ้ำหนีกำรค้ำลดลง จำนวน 14.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.36 โดย
ในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี เท่ำกับ 96 วัน 76 วัน 83 วัน และ 87 วัน ตำมลำดับ ทังนี บริษัทฯ
ได้รับเครดิตเทอมจำกซัพพลำยเออร์โดยส่วนใหญ่ประมำณ 90 วัน
- เงินปันผลค้ำงจ่ำย : ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีเงินปันผลค้ำงจ่ำย จำนวน 86.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 24.85 ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ที่
มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 86.095 คิดเป็นจำนวน 86.1 ล้ำนบำท โดย
จ่ำยจำกกำไรสะสมและผลกำรดำเนินงำนสำหรับปีสินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยบริษัทฯ มีกำรกำหนดจ่ำยเงินปันผล
ดังกล่ำวภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2558
หนีสินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีหนีสินไม่หมุนเวียนรวม เท่ำกับ
7.33ล้ำนบำท 7.29 ล้ำนบำท 8.44 ล้ำนบำท และ 8.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.43 ร้อยละ 2.49 และร้อยละ 2.58 ตำมลำดับ ซึ่งรำยกำรหนีสิน ไม่หมุนเวียนที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 มี
มูลค่ำเท่ำกับ 4.36 ล้ำนบำท 5.29 ล้ำนบำท 5.72 ล้ำนบำท และ 6.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับร้อยละ 1.59 ร้อยละ 1.76 ร้อยละ 1.61 และร้อยละ 1.81 ตำมลำดับ โดยบริษัทฯ ภำระสำหรับ
เงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน และจะมีกำรคำนวณหนีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระ ได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ำกับ
125.33 ล้ำนบำท 155.52 ล้ำนบำท 196.10 ล้ำนบำท และ 115.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ สินทรัพย์
รวม เท่ำกับ ร้อยละ 45.76 ร้อยละ 51.77 ร้อยละ 55.33 และร้อยละ 33.22 ตำมลำดับ ซึ่งรำยกำรส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม
2558 มีมูลค่ำเท่ำกับ 100 ล้ำนบำท เท่ำกัน คิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 36.51 ร้อยละ
33.29 ร้อยละ 28.22 และร้อยละ 28.86 ตำมลำดับ ทังนี ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558
ได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป จำนวน 30 ล้ำนบำท ทำให้ทุนจดทะเบียน
ปัจจุบันรวม เท่ำกับ 130 ล้ำนบำท
- กำไรสะสม : ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร จำนวน 25.33 ล้ำนบำท 55.52 ล้ำนบำท 96.10 ล้ำนบำท และ 5.08 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนีสินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ ร้อยละ 9.25 ร้อยละ 18.48 ร้อยละ 27.11 และร้อยละ 1.47 ตำมลำดับ โดยกำไรสะสมของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจำกมีกำรจัดสรรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย และมีกำรจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตำมที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ที่ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 10 ล้ำน
บำท และอนุมัติกำรจ่ำยปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 86 ล้ำนบำท จำกกำไรสะสมและผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สินสุดวันที่
31 ธันวำคม 2557
สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ณ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ
1.29 เท่ำ 1.51 เท่ำ 1.54 เท่ำ และ 0.97 เท่ำ ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำ บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่อง
ตังแต่ปี 2555 - 2557 เนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึน กำรเพิ่มขึนของลูกหนีกำรค้ำ และสินค้ำคงเหลือ ซึ่งเป็นไป
ตำมยอดขำยที่เพิ่มขึน ขณะที่ในด้ำนหนีสินหมุนเวียน มีกำรเพิ่มขึนของเจ้ำหนีกำรค้ำโดยหลัก โดยคิดเป็นมูลค่ำไม่มำกนัก
เมื่อเทียบกับกำรเพิ่มขึนในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ส่งผลให้อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทฯ ดีขึนตำมลำดับ สำหรับ ณ
31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีสภำพคล่องลดลง เนื่องจำกมีเงินปันผลค้ำงจ่ำย จำนวน 86.10 ล้ำนบำท
นอกจำกนี หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว พบว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
และ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่ำกับ 0.94 เท่ำ 1.07 เท่ำ 1.03 เท่ำ และ 0.60 เท่ำ
ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึนอย่ำงต่อเนื่องตังแต่ปี 2555 - 2557 และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับอัตรำส่วนสภำพคล่อง และหำก
พิจำรณำอัตรำส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัท
ฯ มีอัตรำส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด เท่ำกับ 40 วัน 40 วัน และ 42 วัน ตำมลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกัน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
สำหรับ ณ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็วลดลง เนื่องจำกมีเงินปันผลค้ำงจ่ำย จำนวน
86.10 ล้ำนบำท
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กระแสเงินสดสาหรับงวด 3 เดือนปี 2558
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงำน
บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมดำเนินงำน เท่ำกับ 11.56 ล้ำนบำท โดยหลักเกิดจำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถทำ
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ เท่ำกับ 6.26 ล้ำนบำท และมีรำยกำรปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับจำกค่ำเสื่อมรำคำ
เท่ำกับ 3.50 ล้ำนบำท ขณะที่มีกระแสเงินสดลดลงจำกเจ้ำหนีกำรค้ำ จำนวน 14.23 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดจำกสินค้ำ
คงเหลือ และลูกหนีอื่นลดลง จำนวน 2.77 ล้ำนบำท และ 2.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 0.17 ล้ำนบำท โดยหลักเกิ ดจำกกำรใช้เงินลงทุน เพื่อซือ
อุปกรณ์ จำนวน 9.72 ล้ำนบำท ขณะที่มีกระแสเงินสดรับจำกเงินลงทุนชั่วครำวที่ลดลง จำนวน 9.77 และมีเงินสดรับจำกกำร
จำหน่ำยอุปกรณ์ จำนวน 0.12 ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 0.45 ล้ำนบำท โดยมำจำกกำรจ่ำยชำระหนีสินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินในจำนวนเดียวกัน
16.3

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต นอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวไว้
แล้วในส่วนที่ 2.2 ข้อ 3 เรื่องปัจจัยควำมเสี่ยง ดังนี
ผลกระทบกับงบกำรเงินไตรมำส 2 ปี 2558 จำกกำรจ่ำยเงินปันผล
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำหรับรอบบัญชีงวด 3 เดือน สินสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีรำยกำรเงินปันผล
ค้ำงจ่ำยจำนวน 86.10 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ที่มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 86.095 บำท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 86.10 ล้ำนบำท โดยจ่ำยจำกกำไร
สะสมและผลกำรดำเนินงำนสำหรับปีสินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ กำหนดจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวภำยในวันที่
31 พฤษภำคม 2558 ดังนัน กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว จะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในงบกำรเงินไตรมำส 2 ปี
2558 ลดลง จำนวน 86.10 ล้ำนบำท
กำรลดลงของกำไรต่อหุ้นเนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึนจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำหรับรอบบัญชีงวด 3 เดือน สินสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วรวมเท่ำกับ 100 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท และมีกำไรสุทธิสำหรับ
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รอบบัญชีงวด 3 เดือน สินสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เท่ำกับ 5.08 ล้ำนบำท เมื่อคำนวณหำอัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (ปรับ
เต็มปี) จะเท่ำกับ 20.31 บำทต่อหุ้น
ต่อมำ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้แปรสภำพบริษัท เป็น
บริษัทมหำชนจำกัด และอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทฯ จำกหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 0.25 บำท ทำให้
ทุนจดทะเบียนจำกเดิมหุ้นสำมัญ 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมัญ 400 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท
รวมทังอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 30 ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยให้ประชำชนทั่วไปครังแรก โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญ จำนวน 120 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.25 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 100 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบียนจำนวน 130 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 520 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 ดังนัน ก่อนกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไปครังแรก หำกพิจำรณำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท จะคำนวณหำอัตรำกำไรสุทธิ
ต่อหุ้น (ปรับเต็มปี) เท่ำกับ 0.05 บำทต่อหุ้น และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไปครังแรก คิ ด
เปรียบเทียบที่มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกัน คือ 0.25 บำท จะคำนวณหำอัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ำกับ 0.04 บำทต่อหุ้น ดังนัน กำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครังนี อำจส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึนในอนำคตลดลง หำกบริษัทฯ ไม่
สำมำรถสร้ำงรำยได้และกำไรสุทธิให้มีอัตรำกำรเติบโตที่มำกกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึนของจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ได้
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