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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

16.1

ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริ ษั ท ซี ลิ ค คอร พ จํ า กัด (มหาชน) ดํ าเนิ น ธุร กิ จ เป น ผู ผลิ ต และจํ า หน า ย รวมทั้ง วิ จั ยและพัฒ นา Adhesive,
Specialty and High Performance Adhesive เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ กวา 27 ประเทศทั่วโลก โดยมี
ฐานลูกคาทั้งในอาเซียน เอเชียใต แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต รวมถึง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ซึ่งผลิตภัณฑหลักของบริษัท
สามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํามันหรือสารระเหยอื่นๆ ใช
ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเทา ตกแตงยานยนต กอสราง เฟอรนิเจอร และงานไมทั่วไป
2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํา ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
บรรจุภัณฑ พรม งานไม ฉลากสินคา และ ผลิตภัณฑตางๆ
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือกาวรอน เปนกาวเทอรโมพลาสติก โดยแบงออกเปน 1)
ผลิตภัณฑกาว High Performance Hot Melt ใชในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ฉลาก บรรจุภัณฑ ชิ้นสวน
ยานยนต แอสแซมบลี เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป 2) ผลิตภัณฑกาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) ใชใน
อุต สาหกรรมสิน คา อุ ปโภคบริโภค เทปกาว ผา ออ ม ผ าอนามั ย และ ฉลาก 3) ผลิ ตภั ณ ฑก าว Polyurethane
Reactive Hot Melt (HMPUR)ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกอสราง และแอสแซมบลี
4. ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มิใชกาวและผลิตภัณฑที่บริษัทไมไดเปนผูผลิตแตเปนสินคาซื้อมาเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับสารเคมีชนิดตางๆ เชน เคมีฟอกหนัง น้ํายารองพื้น น้ํายาทําความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ํายาเช็ดลาง
น้ํายาทําความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรก และขี้ผึ้งเคลือบผิว เปนตน
บริ ษั ท มี ร ายได ร วมในป 2556 ป 2557 และป 2558 เท า กั บ 697.82 ล า นบาท 701.93 ล า นบาท และ
593.28 ลานบาท ตามลําดับ แบงเปนรายไดจากการขายเทากับ 692.85 ลานบาท 696.14 ลานบาท และ 589.09 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 99.29 รอยละ 99.18 และรอยละ 99.29 ของรายไดรวมตามลําดับ และรายไดอื่นเทากับ 4.97 ลานบาท
5.79 ลานบาท และ 4.19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.71 รอยละ 0.82 และรอยละ 0.71 ของรายไดรวมตามลําดับ
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 153.58 ลานบาท
และ 142.34 ลานบาท ตามลําดับ แบงเปนรายไดจากการขายเทากับ 152.77 ลานบาท และ 140.73 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 99.47 และรอยละ 98.87 ของรายไดรวมตามลําดับ และรายไดอื่นเทากับ 0.81 ลานบาทและ 1.61 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 0.53 และรอยละ 1.13 ของรายไดรวมตามลําดับ
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ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายของบริษัทสามารถแบงตามกลุมสินคาออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑกาว Solvent กลุม
ผลิตภัณฑกาวน้ํา กลุมผลิตภัณฑกาว Hot Melt และกลุมผลิตภัณฑอื่นๆ
รายไดจากการขายแยกตามกลุมสินคา
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1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive)
ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Solvent
(Solvent Based Adhesive) มีมู ลคาเทากับ 422.12 ล านบาท 420.64 ลานบาท 312.24 ล านบาท และ
79.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 60.92 รอยละ 60.42 รอยละ 53.00 และรอยละ 56.24 ของรายได
จากการขาย ตามลําดับ รายไดจากการขายผลิตภัณฑกลุมนี้ในป 2557 ลดลงเทากับ 1.48 ลานบาท หรือลดลง
คิดเปนอัตรารอยละ 0.35 เมื่อเทียบกับป 2556 โดยสาเหตุหลักเกิดจากสินคาจากประเทศจีนเขามาทําตลาดใน
ประเทศไทย ประกอบกับในป 2557 คาแรงงานขั้นต่ําปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหโรงงานผลิตรองเทา และ เฟอรนิเจอร
ขนาดเล็กซึ่งเปนฐานลูกคาของบริษัทตองปดกิจการลงจํานวนมาก ซึ่งผลกระทบตอเนื่องจนถึง ป 2558 ที่ภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวจากปญหาการเมืองและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซบเซา สงผลใหอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มชะลอตัวลง โดยรายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Solvent ของป 2558 ลดลงเทากับ 108.40
ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 25.77 เมื่อเทียบกับป 2557
สํ า หรั บ งวด 3 เดื อ นแรก ป 2559 รายได จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ ก าว Solvent เพิ่ ม ขึ้ น เท า กั บ
4.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 5.53 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับป 2558 ที่มียอดขายเทากับ
74.99 ลานบาท เนื่องจากทางบริษัททําการตลาดเพิ่มขึ้นในป 2559 เนื่องจากยอดจําหนายไปยังตางประเทศ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive)
ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water
Based Adhesive) มีมูลคาเทากับ 25.71 ลานบาท 20.33 ลานบาท 20.41 ลานบาท และ 6.44 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 3.71 รอยละ 2.92 รอยละ 3.46 และรอยละ 4.58 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ รายได
จากการขายผลิตภัณฑกลุมนี้ในป 2557 ลดลงเทากับ 5.38 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 20.92 เมื่อ
เทียบกับป 2556 โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ
และอตุสาหกรรมการทองเที่ยวซบเซา สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เปนกลุมลูกคาของบริษัทชะลอ
ตัวลง อยางไรก็ตามในป 2558 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาวน้ํา เพิ่มขึ้นเทากับ 0.07 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เปนอัตรารอยละ 0.34 เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในป 2558 ยังคงอยูในภาวะชะลอตัว สงผล
ใหคําสั่งซื้อของลูกคากลุมอุตสาหกรรมตางๆ สั่งซื้อกาวเพิ่มขึ้นในจํานวนที่ไมมากนัก
สําหรับงวด 3 เดือนแรก ป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาวน้ํา เพิ่มขึ้นเทากับ 2.06 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 47.03 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับป 2558 เนื่องจากทางบริษัทเพิ่มการทําการตลาดใน
ป 2559 โดยสามารถเพิ่มลูกคารายใหมในกลุมผลิตภัณฑกาวติดฉลาก ซึ่งกลุมลูกคาดังกลาวเติบโตขึ้นจากการที่
ภาครัฐสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคและบริโภคปรับตัวดีขึ้นจึงมี
ความตองการใชกาวในการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่รูจักของลูกคามากขึ้นดวย
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3) รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive)
ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Hot Melt
(Hot Melt Adhesive) มีมูลคาเทากับ 89.09 ลานบาท 124.35 ลานบาท 143.95 ลานบาท และ 37.38 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.86 รอยละ 17.86 รอยละ 24.44 และรอยละ 26.56 ของรายไดจากการขาย
ตามลําดับ รายไดจากการขายผลิตภัณฑกลุมนี้ในป 2557 เพิ่มขึ้นเทากับ 35.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรา
รอยละ 39.58 เมื่อเทียบกับป 2556 โดยสาเหตุหลักเกิดจากไดมีการวิจัยและพัฒนาในกลุมผลิตภัณฑใหม ซึ่ง
ผลิตภัณฑใหมดังกลาวไดเริ่มจําหนายในป 2557
ป 2558 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Hot Melt เพิ่มขึ้นเทากับ 19.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
สัดสวนรอยละ 15.76 เมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจากบริษัทไดมีการจําหนายผลิตภัณฑใหมแบบเต็มรูปแบบและให
ความสําคัญกับการทําการตลาดในผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) มากขึ้น รวมถึงไดรับรายไดจาก
ฐานลูกคาผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) บางรายที่หันมาใชผลิตภัณฑประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีกดวย
สําหรับงวด3 เดือนแรก ป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกาว Hot Melt ลดลงเทากับ 0.30 ลานบาท
หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 0.80 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับป 2558 เนื่องจากกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและ
เครื่องดื่ม ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบวัสดุสินคาใหมซึ่งบริษัทอยูระหวางการคิดคนทําสูตรกาวใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ
สินคาใหมของลูกคากลุมดังกลาว
4) รายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆ
ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆ เชน เคมี
ฟอกหนัง น้ํายารองพื้น น้ํายาทําความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ํายาเช็ดลาง และ ขี้ผึ้งเคลือบผิว เปนตน ซึ่งมีมูลคา
เทากับ 155.93 ลานบาท 130.82 ลานบาท 112.50 ลานบาท และ 17.77 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
22.51 รอยละ 18.79 รอยละ 19.10 และรอยละ 12.62 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑกลุมนี้ในป 2557 ลดลงเทากับ 25.11 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 16.10 เมื่อเทียบกับป
2556 ในป 2558 รายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆ ลดลงเทากับ 18.32 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ
14.00 เมื่อเทียบกับป 2557 และงวด 3 เดือนแรก ป 2559 รายไดจากการขายผลิตภัณฑอื่นๆ ลดลงเทากับ
17.95 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 50.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับป 2558 เนื่องจากบริษัทได
พิจารณาอัตรากําไรพบวาการจําหนายผลิตภัณฑอื่นๆ นั้นคอนคางต่ํา จึงทําใหบริษัทตองการลดการจําหนาย
ผลิตภัณฑอื่นๆลง โดยการลดการทําการตลาดในผลิตภัณฑดังกลาวลง
รายไดอื่น
สํา หรั บ รายได อื่ น ของบริ ษั ท ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดื อ นแรกป 2559 มี มู ล ค า เท า กั บ
4.97 ลานบาท 5.79 ลานบาท 4.19 ลานบาท และ 1.61 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรายไดอื่นตอรายไดรวม เทากับ
รอยละ 0.71 รอยละ 0.82 รอยละ 0.71 และ รอยละ 1.13 ตามลําดับ รายไดอื่นของบริษัทสวนใหญประกอบดวยรายไดจาก
การจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัท และรายไดจากการจําหนายเศษซาก เปนตน
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ตนทุนขาย
ตนทุนขาย ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายฝายผลิตตางๆ อาทิ คาเชาโรงงาน คาเชื้อเพลิง
คาสาธารณูปโภค คาซอมบํารุง คาเสื่อมราคาอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช
ในโรงงาน และคาเสื่อมราคาสวนปรับปรุงเครื่องจักร เปนตน ทั้งนี้ หากพิจารณาตนทุนขายของบริษัท สําหรับงวดบัญชี
ในป 2556 ป 2557 และ ป 2558 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 551.01 ลานบาท 546.55 ลานบาท และ 437.76 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 78.96 รอยละ 77.86 และรอยละ 73.79 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
สาเหตุที่สัดสวนตนทุนขายลดลง เนื่องจากในป 2557 เนื่องจากทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทสามารถนําวัตถุดิบคง
คลัง และสินคาคงคลังที่ใกลเสื่อมสภาพมาปรับปรุงคุณภาพใหสามารถใชงานไดอีกครั้ง สงผลบริษัทมีวัตถุดิบคงคางลดลง
จํานวน 25.42 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทจําหนายผลิตภัณฑอื่นๆ ในป 2557 ลดลงจากป 2556 สงผลใหนําเขาสินคา
สําเร็จรูปของผลิตภัณฑอื่นๆ ลดลง จํานวน 16.25 ลานบาท และลดการจัดซื้อวัสดุหีบหอลงจํานวน 3.93 ลานบาท และ
ระหวางป 2558 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง จากป 2557 สงผลใหตนทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลง ประกอบกับ
บริษัทมียอดขายลดลง จึงมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ สินคาสําเร็จรูปเพื่อขาย รวมถึงวัสดุหีบหอ ลดลง
จํานวนรวม 132.09 ลานบาท
งวด 3 เดือนแรกของป2559 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 98.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.99 ของรายไดจาก
การขาย ซึ่งลดลงเทากับ 16.80 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 14.60 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากเปนไป
ตามยอดขายที่ลดลงและราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอตนทุนวัตถุดิบหลักของ
บริษัทที่เปนผลผลิตจากการกลั่นน้ํามันดิบ ตนทุนขายของบริษัทจึงลดลง ทั้งนี้ทางบริษัทจะพิจารณาการปรับราคาจําหนาย
ในกรณีที่ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบเชิงลบตอตนทุนขายของบริษัท
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขาย
ในป 2556 ป 2557 และ 2558 บริ ษั ทมี ค า ใช จ ายในการขายเทา กั บ 17.77 ลา นบาท 16.64 ล านบาท และ
11.74 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวม เทากับรอยละ 2.55 รอยละ 2.37 และ
รอยละ 1.98 ตามลําดับ คาใชจายในการขายประกอบดวย คาใชจายในการสงออก เนื่องจากบริษัทมีการจําหนายสินคาไป
ยังตางประเทศ คาคอมมิชชั่น และคาสงเสริมการขายเพื่อใหยอดขายเปนไปตามเปาหมายของบริษัทที่ตั้งไว คาน้ํามันรถและ
คาขนสงสินคา
คาใชจายในการขายในป 2557 ลดลงจากป 2556 จํานวน 1.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.57 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของคาโฆษณาจํานวน 2.60 ลานบาท เนื่องดวยในป 2557 บริษัทลดการประชาสัมพันธ ในการออกสื่อ
โฆษณา สงผลใหคาใชจายดังกลาวลดลง และระหวางป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการขายลดลงจากป 2557 จํานวน
4.90 ลานบาท เนื่องจากในป 2557 บริษัทมียอดจําหนายไปยังตางประเทศลดลงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกใน
หลายภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอการกระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหทั้งภาวะเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคเอเชียชะลอตัว
ลง จากยอดขายที่ชะลอตัวลงจึงทําใหคาใชจายในการสงออกลดลงจํานวน 3.52 ลานบาท และมีคาใชจายสงเสริมการขาย
ลดลง 1.14 ลานบาท จากการลดการจําหนายผลิตภัณฑในหมวดผลิตภัณฑอื่นๆ เนื่องจากมีอัตรากําไรคอนขางต่ํา จึง
สงเสริมการขายในสวนดังกลาวลดลง
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งวด 3 เดือนแรกของป2559 บริษัทมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น จํานวน 0.63 ลานบาท จากคาใชจายในการ
สงออกที่เพิ่มขึ้นจํานวน 0.83 ลานบาท จากชวงเดียวกันกับปที่ผานมา เนื่องดวยมียอดจําหนายไปยังตางประเทศเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร
ในป 2556 ป 2557 และป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ 110.83 ลานบาท 113.65 ลานบาท และ
86.48 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม เทากับ รอยละ 15.88 รอยละ 16.19
และรอยละ 14.58 ตามลําดับ คาใชจายในการบริหารโดยหลักจะประกอบดวยเงินเดือน โบนัส คาสวัสดิการพนักงาน
เงิ น กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ค า ที่ ป รึ ก ษา ค า เสื่ อ มราคาอุ ป กรณ สํ า นั ก งาน และค า เสื่ อ มราคายานพาหนะ เป น ต น
เมื่อเปรียบเทียบป 2556 และป 2557 พบวา บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น จํานวน 2.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 2.53 เนื่องจากในป 2557 บริษัทไดจางที่ปรึกษาดานการคิดคน วิจัยและพัฒนาสูตรกาว ทําใหมีคาที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น
10.34 ลานบาท นอกจากนี้มีรายการเงินเดือนเพิ่มขึ้นจํานวน 4.06 ลานบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทมีการปรับฐานเงินเดือน
และเพิ่มจํานวนพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังไดยกเลิกนโยบายการใหเงินรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจพนักงานในชวงการ
ควบควมบริษัทในชวงป 2556 ทําใหคาใชจายในป 2557 ลดลง จํานวน 4.80 ลานบาท และมีการจายเงินโบนัสลดลงให
สอดคลองกับรายไดของบริษัทที่ลดลง จํานวน 2.58 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีรายการคาเสื่อมราคายานพาหนะลดลงจํานวน
1.37 ลานบาท
เมื่อเปรียบเทียบป 2558 กับ ป 2557 พบวาในป 2558 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารลดลง จํานวน 27.16 ลาน
บาท ลดลงคิดเปนรอยละ 23.90 เปนผลจากการที่ในระหวางป 2557 บริษัทไดมีการยกเลิกสัญญากับทางที่ปรึกษาทางการ
ตลาดแหงหนึ่งทําใหคาที่ปรึกษาลดลงจํานวน 24.11 ลานบาท และมีรายการคาเสื่อมราคายานพาหนะลดลงจํานวน 2.44
ลานบาท
สํ า หรั บ ในงวด 3 เดื อ นแรกของป 2 559 บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น กั บ ป ที่ ผ า นมา
ประกอบดวยคาใชจายในการบริหารเทากับ 25.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน จํานวน 5.57 ลานบาท เปนผลมาจาก
การปรับเงินเดือน และมีผูบริหารใหมเขาทํางานในชวงตนป 2559 ทําใหรายการเงินเดือนเพิ่มขึ้นจํานวน 4.06 ลานบาท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 0.38 ลานบาท คาใชจายจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานเพิ่มขึ้น 0.37 ลานบาท เนื่องจาก
เพิ่มบุคลากรดานการขายและการตลาดสงผลใหตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานตางๆ เพื่อใชในการดําเนินงาน รวมถึงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานอื่นๆ ทดแทนสวนชํารุดเสียหาย คาที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้นจํานวน
0.30 ลานบาท และคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.29 ลานบาท ซึ่งคาธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบไปดวย คาธรรมเนียม
การจดเครื่องหมายการคา คาธรรมเนียมการดําเนินการดานวีซา(VISA) และคาธรรมเนียมบัตรทางดวน(EasyPass) สาเหตุ
ที่คาธรรมเนียมอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากคาธรรมเนียมการจดเครื่องหมายการคา เนื่องดวยบริษัทอยูระหวางการจด
เครื่องหมายการคาเพิ่มขึ้น รวมถึงการตออายุเครื่องหมายการคาบางตัว สงผลใหคาธรรมเนียมดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตนทุนทางการเงิน
ในป 2556 ป 2557 และป 2558 บริ ษั ท มี ต น ทุ น ทางการเงิ น เท า กั บ 9.07 ล า นบาท 8.33 ล า นบาท และ
7.83 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดรวม เทากับรอยละ 1.30 รอยละ 1.19 และ
รอยละ 1.32 ตามลําดับ ตนทุนทางการเงินที่สําคัญของบริษัท เปน ดอกเบี้ยเงินกูยืมสถาบันการเงิน อาทิ ดอกเบี้ยจายเงิน
กูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) ดอกเบี้ยของสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต และดอกเบี้ยจายเชา
ซื้อรถยนต เมื่อเปรียบเทียบป 2556 กับป 2557 พบวา ตนทุนทางการเงินลดลงจํานวน 0.74 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจาก
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เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินลดลงจํานวน 0.93 ลานบาท สวนดอกเบี้ยจายเชาซื้อรถยนตเพิ่มขึ้นจํานวน 0.24 ลานบาท
สวนในป 2558 บริษัทมีตนทุนทางการเงินลดลง จํานวน 0.50 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนหนา เปนผลมาจากดอกเบี้ยจาก
เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินลดลงจํานวน 0.35 ลานบาท และดอกเบี้ยจายเชาซื้อรถยนตลดลงจํานวน 0.19 ลานบาท
ในงวด 3 เดือนแรกของป2559 บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 1.37 ลานบาท ลดลง จํานวน 1.05 ลานบาท เปน
ผลจากดอกเบี้ยจากเงินกูยืมประเภทเบิกเงินเกินบัญชี ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน และคาธรรมเนียมการใชวงเงิน Letter of
Credit ลดลงจํานวนรวม 1.04 ลานบาท
อัตรากําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น) และกําไรสุทธิ
ในป 2556 ป 2557 และป 2558 บริษัทมีกําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น) เทากับ 141.84 ลานบาท 149.59 ลานบาท
และ151.31 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น) ตอรายไดรวม เทากับรอยละ 20.33
รอยละ 21.31 และรอยละ 25.51 ตามลําดับ จะเห็นไดวาในชวง 3 ปที่มา อัตรากําไรขั้นตน(ไมรวมรายไดอื่น)ของบริษัทมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากบริษัทลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรต่ํา และราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการ
ปรับตัวลง
ในงวด 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทกําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น) เทากับ 42.53 ลานบาท คิดเปนอัตราสวน
กํ า ไรขั้ น ต น (ไม ร วมรายได อื่ น ) ต อ รายได ร วม เท า กั บ ร อ ยละ 29.88 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นจํ า นวน
4.83 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 12.79 เปนผลมาจากบริษัทลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีอัตรากําไรต่ํา และ
ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวลง
เมื่อพิจารณากําไรสุทธิ พบวา ในป 2556 ป 2557 และป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิ 6.12 ลานบาท 12.75 ลานบาท
และ 39.40 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 0.88 รอยละ 1.82 และรอยละ 6.64 ของรายได
รวม ตามลําดับ จะเห็นไดวาในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเติบโตอยางตอเนื่อง เกิดมาจากตนทุนขายและ
คาใชจายในการขายลดลง จากการลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ํา จากการที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงและการ
บริหารงานขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 10.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.48 ของรายได
รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันกับปที่ผานมา จํานวน 0.38 ลานบาท เปนผลจากการที่ตนทุนขายลดลงเพราะราคาน้ํามันดิบ
ในตลาดโลกลดลงมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสงผลใหตนทุนวัตถุดิบหลักที่เปน ผลผลิตจากการกลั่น
น้ํามันดิบลดลงไปดวย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนสําหรับป 2556 ป 2557 ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559 เทากับรอยละ
12.93 รอยละ 22.46 รอยละ 47.55 และรอยละ 39.19 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนชวง 3 ป ที่ผานมา (ป 2556 – ป
2558) เหตุที่มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นก็ เนื่องจากจาก (1)การลดการจําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ํา (2)ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง
และ(3)การบริหารงานขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับอัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุนในงวด 3 เดือนแรกของป 2559
ลดลงจากป 2558 ที่รอยละ 47.55 เปนรอยละ 39.19 ก็เนื่องจากมีสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากป
2558 ซึ่งเปนรายจายดานเงินเดือนที่เพิ่ม เปนผลจากการวาจางผูบริหารใหมเขาทํางานในชวงตนป 2559
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16.2

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม ป 2559 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ
354.62 ลานบาท 410.74 ลานบาท 350.83 ลานบาท และ 341.29 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับรายการสินทรัพยที่สําคัญ
ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยรวมของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยหมุนเวียน
เทากับ 269.68 ลานบาท 302.23 ลานบาท 250.60 ลานบาท และ 241.55 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอ
สินทรัพยรวมทากับรอยละ 76.05 รอยละ 73.58 รอยละ 71.43 และรอยละ 70.78 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญดังตอไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 มีมูลคาเทากับ 0.64 ลานบาท 0.55 ลานบาท 13.76 ลานบาท และ 6.84 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน
สัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.18 รอยละ 0.13 รอยละ 3.92 และรอยละ 2.01 ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย เงินสด
เงินสดยอย เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากกระแสรายวัน
- ลูกหนี้การคา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคาเทากับ
169.34 ลานบาท 195.59 ลานบาท 152.66 ลานบาท และ 137.49 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม
เทากับรอยละ 47.76 รอยละ 47.62 รอยละ 43.52 และรอยละ 40.28 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบป 2556 และป 2557 พบวา บริษัทมียอดลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 26.25 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.50 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากบริษัทที่เกี่ยวของขอยืดภาระหนี้จากการขาดสภาพคลองชั่วคราว
อยางไรก็ตามบริษัทดังกลาวสามารถชําระหนี้ไดในป 2558 แตเมื่อเปรียบเทียบป 2557 กับป 2558 และป 2558 กับยอดหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 พบวา บริษัทมียอดลูกหนี้การคาลดลง จํานวน 42.93 ลานบาท และ 15.17 ลานบาท ตามลําดับ
หรือลดลงคิดเปนรอยละ 21.95 และรอยละ 9.94 ตามลําดับ ซึ่งการลดลงดังกลาวมีความสัมพันธกับยอดขายที่ลดลง
รายการลูกหนี้การคาของบริษัท ประกอบไปดวย ลูกหนี้การคาและเช็ครับลวงหนา บริษัทใหเครดิตเทอมแก
ลูกคาประมาณ 30-120 วัน
ในการกําหนดนโยบายหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนยอดหนี้ที่
บริษัทคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได
สําหรับระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ พบวา ในป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 83 วัน 95 วัน 107 วัน และ 93 วันตามลําดับ
(หนวย : ลานบาท)
มูลคาลูกหนี้การคา
31 ธ.ค.58
รอยละ
31 มี.ค.59
รอยละ
ยังไมครบกําหนดชําระ
107.37
71.85
85.04
63.51
คางชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
32.20
21.55
37.05
27.67
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มูลคาลูกหนี้การคา
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- ระหวาง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด

31 ธ.ค.58
5.45
4.29
0.12
149.43

รอยละ
3.65
2.87
0.08
100.00

31 มี.ค.59
5.95
5.59
0.26
133.89

รอยละ
4.45
4.18
0.19
100.00

เกี่ยวกับขอมูลลูกหนี้การคาของบริษัท พบวาในป 2558 ลูกหนี้การคาสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระ และเปนลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน ซึ่งมีมูลคาเทากับ 107.37 ลานบาทและ 32.20 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 71.85 และรอยละ 21.55 ของลูกหนี้การคารวมในป 2558
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ลูกหนี้การคาสวนใหญยังเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระและเปนลูกหนี้ที่เกิน
กําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน ซึ่งมีมูลคาเทากับ 85.04 ลานบาทและ 37.05 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 63.51 และ
รอยละ 27.67 ของลูกหนี้การคารวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
สําหรับลูกหนี้คาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 0.12 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.08 ของลูกหนี้การคารวม และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีลูกคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา
12 เดือนซึ่งมีมูลคาเทากับ 0.26 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.19 ของลูกหนี้การคารวม ซึ่งเปนมูลคาที่คอนขางนอย
เมื่อเทียบกับมูลคาของลูกหนี้ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินกวา 12 เดือน ซึ่งลูกหนี้การคาที่มี
อายุเกินกวา 12 เดือน เปนหนวยงานรัฐบาลซึ่งมีรอบการเบิกจายเงินที่ชากวาหนวยงานเอกชน บริษัทจึงเชื่อวาจะสามารถ
เรียกเก็บหนี้ไดทั้งจํานวนและไมมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บหนี้ไมได ปจจุบันบริษัทจัดทํานโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญแลว โดยจะเริ่มบังคับใชในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป 2559 ซึ่งบริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่เกินกวา
12 เดือนทั้งจํานวน
- สินคาคงเหลือ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคา
เทากับ 99.20 ลานบาท 99.58 ลานบาท 77.11 ลานบาท และ 89.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับ
รอยละ 27.97 รอยละ 24.24 รอยละ 21.98 และรอยละ 26.12 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
มูลคาสินคาคงเหลือ
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 58
31 มี.ค.59
สินคาสําเร็จรูป
43.76
34.62
18.85
26.32
สินคาระหวางผลิต
6.31
3.45
4.24
4.99
วัตถุดิบ
40.98
50.50
46.64
36.90
วัสดุโรงงาน
5.82
4.93
4.08
4.83
วัตถุดิบระหวางทาง
2.32
6.07
3.30
16.09
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
99.19
99.57
77.11
89.13
เมื่อเปรียบเทียบสินคาคงหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
จํานวน 0.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.38 แตเมื่อเปรียบเทียบป 2557 และป 2558 พบวาบริษัทมียอดสินคา
คงเหลือลดลงจํานวน 22.46 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 22.46 สวนประกอบของสินคาคงเหลือสวนใหญ คือ สินคา
สําเร็จรูปและวัตถุดิบ เนื่องดวยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกาวอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ จึงตองมีการผลิตสินคาให
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เพียงพอตอความตองการของลูกคา และพิจารณาตามระยะเวลาการขนสงสินคา (Lead Time) โดยบริษัทมีการบริหาร
จัดการการผลิตสินคาและจัดสงสินคาใหลูกคาไดภายในกําหนดเวลา
หากพิจารณาอัตราสวนระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในขวงป 2556 - ป 2558 พบวาบริษัทมีระยะเวลาขายสินคา
เฉลี่ย เทากับ 71 วัน 66 วัน และ 73 วัน ตามลําดับ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย และมีการจําหนายไป
ยังตางประเทศซึ่งระยะเวลาการสงออกอยู ประมาณ 15 ถึง 30 วัน แลวแตระยะทาง นับตั้งแตวันที่ลูกคามีคําสั่งซื้อ จึงตองมี
การวางแผนการผลิตและตองจัดเก็บสินคาที่หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของลูกคาตามนโยบายการ
บริหารคลังสินคาของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย เทากับ 77 วัน เกิดจากบริษัทไดมีการขายสินคาไปใน
ตางประเทศมากขึ้น
บริษัทไมมีการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคา ผลิตภัณฑที่ใกลหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากทีมวิจัยและ
พัฒนาของบริษัทสามารถนําเขาสูกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงเคมี จนทําใหผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณภาพเชนเดียวกับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตใหมและนํากลับมาจําหนายไดอีกครั้ง
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน
เทากับ 84.95 ลานบาท 108.51 ลานบาท 100.22 ลานบาท และ 99.73 ลานบาท ตามลําดับ หรื อคิดเปนสัดสวนต อ
สินทรัพยรวม เทากับรอยละ 23.95 รอยละ 26.42 รอยละ 28.57 และรอยละ 29.22 ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคัญ ดังตอไปนี้
- อาคารและอุปกรณ-สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษัทมีมูลคาอาคารและอุปกรณ-สุทธิ เทากับ 74.84 ลานบาท 100.42 ลานบาท 92.99 ลานบาทและ 93.50 ลานบาท
ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 21.10 รอยละ 24.45 รอยละ 26.51 และรอยละ 27.40
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบป 2556 กับป 2557 พบวามีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 25.59 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปน รอยละ 34.19 เมื่อเทียบกับป 2556 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรในป 2557
เมื่อเปรียบเทียบป 2557 กับป 2558 พบวา มีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลงจํานวน 7.43 ลานบาท
หรือลดลงคิดเปนรอยละ 7.40 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งเกิดจากคาเสื่อมราคา และเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2558 กับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 พบวามูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นเพียง 0.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.55 เมื่อ
เทียบกับป 2558 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ และสวนปรับปรุง
อาคาร มีการปรับปรุงรูปแบบอาคาร สํานักงาน และโรงงาน ใหมีระเบียบ และมีระบบควบคุมภายในและมาตรฐานการ
ควบคุ ม ด า นสิ่ง แวดล อ มที่ดี เช น การติ ด ป า ยแสดงสถานที่ ติ ด ตั้ ง แสงไฟ ระบบกรองอากาศ ตลอดจนมี การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต
- สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ ซึ่งไดแกโปรแกรมคอมพิวเตอร มีมูลคาเทากับ 1.25 ลานบาท 0.77 ลานบาท
0.44 ลานบาท และ 0.56 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.35 รอยละ 0.19 รอยละ 0.13
และรอยละ 0.16 ตามลําดับ
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษัทมีรายการสําคัญของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น คือ เงินมัดจําจายลวงหนา ซึ่งเปนเงินมัดจําเกี่ยวกับงานระหวางกอสราง
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ที่เปนสวนปรับปรุงอาคารสํานักงานและโรงงาน และคามัดจําเครื่องจักรรอการติดตั้ง และเงินประกันอื่นๆ มีมูลคาเทากับ
6.54 ลานบาท 4.86 ลานบาท 4.14 ลานบาทและ 3.44 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ
1.84 รอยละ 1.18 รอยละ 1.18 และรอยละ 1.01 ตามลําดับ
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 บริษัทมีรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 2.32 ลานบาท 2.46 ลานบาท 2.65 ลานบาท และ
2.23 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.66 รอยละ 0.60 รอยละ 0.75 และรอยละ 0.65
ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ เปนรายการที่เกิดจากการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับการบันทึกผลแตกตาง
ชั่วคราวระหวางการรายงานตัวเลขในงบการเงินทางบัญชีและทางภาษี
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลคาเทากับ
304.24 ลานบาท 347.58 ลานบาท 248.29 ลานบาทและ 226.17 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและ
สวนของผูถือหุนรวม เทากับ รอยละ 85.79 รอยละ 84.63 รอยละ 70.77 และรอยละ 66.27 ตามลําดับ โดยมีอัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทากับ 6.04 เทา 5.50 เทา 2.42 เทา และ 1.96 เทา ตามลําดับ ซึ่งมีรายการหนี้สินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม ป 2559 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม
เทากับ 283.02 ลานบาท 329.35 ลานบาท 231.56 ลานบาท และ 210.38 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอ
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมเทากับรอยละ 79.81 รอยละ 80.19 รอยละ 66.00 และรอยละ 61.64 ตามลําดับ ซึ่งมี
รายละเอียดในแตละรายการที่สําคัญดังตอไปนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557
ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคาเทากับ 159.52 ลานบาท 175.56 ลานบาท 137.36 ลานบาท และ 102.44
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม เทากับ รอยละ 44.98 รอยละ 42.75 รอยละ
39.15 และรอยละ 30.02 ตามลําดับ ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมประเภท เงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมภายใตสัญญาทรัสทรีซีท และเช็คจายลวงหนา ซึ่งเงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยตอป
เทากับ MOR เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุไมเกิน 365 วัน มีอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับ MLR-1.5 % สวนเงินกูยืม
ภายใตสัญญาทรัสตรีซีท (ครบกําหนดในระหวาง 90 วัน) มีอัตราดอกเบี้ยตอปเทากับ MLR – 1.5% วงเงินสินเชื่อดังกลาวใช
สําหรับจายชําระหนี้คาวัตถุดิบ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชี 20.00 ลานบาท รายการเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญา
ใชเงิน เทากับ 151.00 ลานบาท รายการเงินกูยืมภายใตสัญญาทรัสทรีซีท เทากับ 4.35 ลานบาท และเช็คจายลวงหนา
เทากับ 0.41 ลานบาท ซึ่งภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากป 2556 คือรายการเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน
เนื่องจากในป 2557 บริษัทตองการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของการวิจัยพัฒนาและการทําการตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไมมีรายการยอดหนี้เงินเบิกเกินบัญชี แตมีรายการเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใช
เงิน เทากับ 133.00 ลานบาท รายการเงินกูยืมภายใตสัญญาทรัสทรีซีท เทากับ 2.18 ลานบาท และเช็คจายลวงหนา เทากับ
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2.18 ลานบาท ภาระหนี้ลดลงจากป 2557 คือรายการเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน และเงินกูยืมภายใต
สัญญาทรัสทรีซีท เหตุที่ลดลงสวนหนึ่งมาจากการลดลงของยอดขาย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีรายการเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน เทากับ 100.00 ลานบาท และเงินกู
ยืมภายใตสัญญาทรัสทรีซีท เทากับ 2.44 ลานบาท ภาระหนี้ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือรายการเงินกูยืม
ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน เนื่องจากมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกระแสเงินสดของบริษัท
- เจาหนี้การคา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคา
เทากับ 112.09 ลานบาท 137.34 ลานบาท 82.10 ลานบาท และ 93.48 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สิน
และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ รอยละ 31.61 รอยละ 33.44 รอยละ 23.40 และรอยละ 27.39 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบวา บริษัทมียอดเจาหนี้เพิ่มขึ้น
จํานวน 25.25 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.53 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การคาดการณการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับในชวงป 2557 ดังกลาวภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทจึงไดเจรจาขอขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้กับเจาหนี้บางรายได
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบวา บริษัทมียอดเจาหนี้การคา
ลดลง จํานวน 55.24 ลานบาท หรือลดลงเปนรอยละ 40.22 ซึ่งการลดลงดังกลาวสวนหนึ่งเปนไปตามยอดขายที่ลดลง สงผล
ใหบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบลดลง เพื่อลดภาระการจัดเก็บวัตถุดิบ
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 พบวา บริษัทมียอดเจาหนี้การคา
เพิ่มขึ้น จํานวน 11.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.86 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดจากรายการเจาหนี้การคาตางประเทศ
และรายการเจาหนี้บริษัทอื่น เชน เจาหนี้บริษัทจําหนายอุปกรณภายในหองวิจัย เจาหนี้บริษัทรับจางติดตั้งเครื่องจักร และ
เจาหนี้งานระหวางกอสรางบางสวน เปนตน บริษัทไดรับเครดิตเทอมจากเจาหนี้การคาประมาณ 30 - 120 วัน ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการชําระเงินของเจาหนี้การคาแตละราย
บริษัทมีระยะเวลาการจายชําระหนี้ ในป 2556 – ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เทากับ 65 วัน 83 วัน
91 วัน และ 81 วัน ตามลําดับ ระหวางป 2558 บริษัทไดเจรจาขอยืดระยะเวลาชําระหนี้กับเจาหนี้บางรายได
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท
มีรายการสําคัญของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น คือ ภาษีหัก ณ ที่จายคางจายและเงินรับมัดจํา จากลูกคาบางราย มีมูลคาเทากับ
3.73 ลานบาท 4.94 ลานบาท 1.95 ลานบาทและ 1.28 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รวม เทากับรอยละ 1.05 รอยละ 1.20 รอยละ 0.56 และรอยละ 0.37 ตามลําดับ
หนี้สินไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินไมหมุนเวียนรวม
เทากับ 21.21 ลานบาท 18.23 ลานบาท 16.73 ลานบาท และ 15.79 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและ
สวนของผูถือ หุนรวม เท ากับ รอ ยละ 5.98 รอยละ 4.44 ร อยละ 4.77 และรอ ยละ 4.63 ตามลําดั บ ซึ่งรายการหนี้สิ น
ไมหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนี้
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- หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน -สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557
ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน เทากับ 9.61 ลานบาท
5.94 ลานบาท 3.50 ลานบาท และ 4.64 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม เทากับ
รอยละ 2.71 รอยละ 1.45 รอยละ 1.00 และรอยละ 1.36 ตามลําดับ หนี้สินดังกลาวเกิดจากบริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาทางการเงินสําหรับยานพาหนะเปนระยะเวลา 48 เดือน ถึง 60 เดือน สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน
ดังกลาวจะสิ้นสุดลงในระหวางป 2558 ถึงป 2560
- หนี้สินผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558
และณ วั น ที่ 31 มีน าคม ป 2559 บริ ษั ทมี หนี้ สิน ผลประโยชนข องพนัก งานหลั งออกจากงาน เท ากั บ 8.51 ลา นบาท
10.09 ลานบาท 11.91 ลานบาท และ 10.05 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม
เทากับ รอยละ 2.40 รอยละ 2.46 รอยละ 3.39 และรอยละ 2.94 ตามลําดับ บริษัทมีภาระผูกผันในปจจุบันสําหรับเงินที่ตอง
จายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน และจะมีการคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการคํานวณและประมาณการภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยและออกรายงานมาใหบริษัทเพื่อใชบันทึกบัญชี
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ
50.40 ลานบาท 63.15 ลานบาท 102.54 ลานบาท และ 115.13 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวน
ของผูถือหุนรวม เทากับ รอยละ 14.21 รอยละ 15.37 รอยละ 29.23 และรอยละ 33.73 ตามลําดับ ซึ่งรายการสวนของผูถือ
หุนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีดังนี้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 บริษัทมีมูลคาทุนจดทะเบียนที่
ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 200.00 ลานบาท และในป 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2557 มีมติลดทุนจดทะเบียนเพื่อลางขาดทุนสะสม โดยการลดมูลคาที่ตราไวจากเดิม 100.00 บาทตอหุน เปน 50.00 บาท
ตอหุน สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท มูลคาที่ตรา
ไว 50.00 บาทตอหุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมูลคาทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวเทากับ 100.00 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม เทากับรอยละ 56.40 รอยละ 24.35 รอยละ 28.50 และรอยละ 29.30 ตามลําดับ
ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัท ซึ่งจากเดิมที่มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 50.00 บาท เปน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท อีกจํานวน 40.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140.00 ลานบาท แบงออกเปน
จํานวนหุนสามัญ 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเปนการระดมทุนและเสนอขายหุนสามัญของ
บริษัทใหกับประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอย
แลวเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สงผลให ณ ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 140.00 ลานบาท ประกอบดวยหุน
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สามัญจํานวน 280,000,000 หุน โดยมีทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน 100.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน
200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
- ทุนสํารองตามกฎหมาย : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 ป 2558 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มี
มูลคาเทากับ 0.12 ลานบาท โดยเปนรายการสํารองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทตอง
จัดสรรทุนสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรทุกครั้งที่มีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองดังกลาวจะมียอดเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และทุนสํารองนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
- กําไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไมไดจัดสรร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 บริษัทมีมูลคาขาดทุนสะสม
เทากับ 149.72 ลานบาท และ 36.97 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม เทากับรอย
ละ -42.22 รอยละ -9.00 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม หลังจากป 2557 บริษัทกลับมีผลการดําเนินงานเปนกําไร กลาวคือ ในงวดบัญชีป 2558 และผลการ
ดําเนินงานในงวดบัญชี 3 เดือนแรกป 2559 บริษัทมีกําไรสะสม เทากับ 2.42 ลานบาท และ 15.01 ลานบาท ตามลําดับ หรือ
คิดเปนสัดสวนตอหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม เทากับรอยละ 0.69 และรอยละ 4.40 ตามลําดับ
อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 6.04 เทา
5.50 เทา และ 2.42 เทาตามลําดับ จะเห็นวาบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลงตอเนื่อง โดยในป 2557 สาเหตุ
มาจากบริ ษั ท ขาดทุ น สะสมลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ป 2556 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ดํ า เนิ น การลดทุ น จาก 200.00 ล า นบาท เป น
100.00 ลานบาท เพื่อลางขาดทุนสะสม และบริษัทมีกําไรสุทธิในป 2557 จํานวน 12.75 บาท และในป 2558 อัตราสวน
หนี้สินตอสวนผูถือหุนลดลง จากการลดลงของรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 38.20 ลานบาท และการ
ลดลงของเจาหนี้การคา จํานวน 55.24 ลานบาท เนื่องจากป 2558 ยอดขายของบริษัทลดลงจากการลดการจําหนาย
ผลิตภัณฑ ที่มีกําไรต่ํา จึงทําใหการใชวงเงินหมุนเวียนลดลงประกอบกับในป 2558 บริษัทมีกําไรสะสม ทําใหอัตราสวน
หนี้สินตอสวนผูถือหุนปรับตัวดีขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน เทากับ 1.96 เทา ลดลงจากป 2558 จากการ
ลดลงของรายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 34.92 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดี
ขึ้น จากการดําเนินกลยุทธการปรับสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑใหเนนการจําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรดี และลดการ
จําหนายผลิตภัณฑที่มีกําไรต่ํา
สภาพคลอง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม ป 2556 ป 2557 และป 2558 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นเท า กั บ 269.68 ล า นบาท
302.23 ลานบาท และ 250.61 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 76.05 รอยละ 73.58
และรอยละ 71.43 ตามลําดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา และสินคา
คงเหลือสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกลาว สงผลใหบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557 และป 2558 เทากับ 0.95 เทา 0.92 เทา และ 1.08 เทา จะเห็นไดวาในป 2557 บริษัท
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มีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากป 2556 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง และในป 2558 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการ
การชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนหลักรวมถึงเจาหนี้การคา
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว พบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557
ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว เทากับ 0.60 เทา 0.60 เทา 0.72 เทา
และ 0.69 เทา หากพิจารณาอัตราสวนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 ป 2557
ป 2558 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม ป 2559 บริษัทมีอัตราสวนวงจรหมุนเวียนเงินสด เทากับ 89 วัน 78 วัน 89 วัน และ 89 วัน
ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนวงจรหมุนเวียนเงินสดในป 2558 เมื่อเทียบกับป 2557 เกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด สําหรับงวดป 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
ป 2558 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 77.94 ลานบาท สาเหตุหลักจากในป 2558 บริษัทมี
กําไรสุทธิ จํานวน 49.47 ลานบาท ประกอบกับการลดลงของลูกหนี้การคา จํานวน 43.76 ลานบาท และการลดลงของสินคา
คงเหลือจํานวน 22.46 ลานบาท สงผลใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานป 2558 เพิ่มขึ้น
สํ า หรั บ งวด 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษั ท มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ไ ด ม าในกิ จ กรรมดํ า เนิ น งานเท า กั บ
33.03 ลานบาท โดยหลักเกิดจากการที่บริษัทสามารถทํากําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได เทากับ 13.37 ลานบาท รวมทั้ง มี
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การคาที่ลดลงจํานวน 14.63 ลานบาท และกระแสเงินสดจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น จํานวน 11.49 ลานบาท ตามลําดับ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
ป 2558 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 15.33 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับในป 2557 ที่มี
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 37.97 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการใชเงินลงทุนไปในการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน โรงงาน การจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน และเครื่องจักร มูลคารวม 16.93 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการจําหนาย
อุปกรณ ซึ่งเปนเครื่องปนกาว เครื่องปนยางและ เครื่องมือโรงงานผลิต ที่ไมใชแลว จํานวน 1.58 ลานบาท
สําหรับ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน เทากับ 3.22 ลาน
บาท โดยหลักเกิดจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น เทากับ 3.98 ลานบาท รวมทั้งกระแสเงินสดจายจากการลงทุน
ในสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งไดแกสินทรัพยไมมีตัวตน (Software) เพิ่มขึ้นจํานวน 0.21 ลานบาท ในขณะเดียวกัน มีเงินสดรับ
จากการจําหนายอุปกรณ ซึ่งเปนเครื่องปนกาว เครื่องปนยางและเครื่องมือโรงงานผลิตที่ไมใชแลว จํานวน 0.97 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน
ป 2558 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 49.39 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับในป
2557 ที่มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 2.57 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
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เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเทากับ 38.22 ลานบาท การจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
ทางการเงิน จํานวน 3.67 ลานบาท และการจายดอกเบี้ย 7.50 ลานบาท
สํ า หรั บ งวด 3 เดื อ น สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษั ท มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใ ช ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น เท า กั บ
36.72 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเทากับ
34.88 ลานบาท การจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงิน จํานวน 0.71 ลานบาท และการจาย
ดอกเบี้ย 1.13 ลานบาท
รายจายเพื่อการลงทุน
รายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทในป 2557 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุน
ในการปรับปรุงอาคารโรงงาน สํานักงาน เครื่องจักร รวมถึงรวมถึงอุปกรณสํานักงาน หองวิจัยและพัฒนา และยานพาหนะ
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน ดังตอไปนี้
ตารางรายละเอียดรายจายเพื่อการลงทุน
หนวย : ลานบาท

รายจายเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร

ป 2557

ป 2558

งวด 3 เดือนแรกของป 2559

38.54

16.93

3.98

หมายเหตุ : มูลคาการลงทุนในป 2557 ป 2558 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกป 2559 เกิดจากบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท
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16.3

ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ไดกลาวไว
แลวในเรื่องปจจัยความเสี่ยง ดังนี้
1. การลดลงของกําไรตอหุนเนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ที่ ต ราไว ข องบริ ษั ท จากเดิ ม หุ น ละ 50.00 บาท เป น หุ น ละ 0.50 บาท และอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จํ า นวน
40.00 ลานบาท เพื่อเสนอขายใหประชาชนเปนครั้งแรก ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 100.00 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปน ทุนจดทะเบียนจํานวน 140.00 ลานบาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนเปน
ครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญใหแกประชาชนเปนครั้งแรก อาจสงผลใหกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลดลง หากบริษัทไม
สามารถสรางรายไดและกําไรสุทธิใหมีอัตราการเติบโตที่มากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนสามัญของบริษัทได
จากขอมูลงบการเงินที่ผานการสอบทานของผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สําหรับงวด 3 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 10.65 ลาน
บาท หากใชกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนแรกนี้ ปรับเปนกําไรสําหรับงวด 12 เดือน (Annualize) จะไดกําไรสุทธิสําหรับป
2559 โดยประมาณที่ 42.60 ลานบาท ซึ่งเมื่อนํามาคํานวณกําไรตอหุน จะไดกําไรตอหุนเทากับ 0.213 บาท ซึ่งคํานวณจาก
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (กําไรตอหุนคํานวณโดยใชกําไรสุทธิสําหรับงวด (ไมรวม
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น) หารดวยจํานวนหุนสามัญ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยไมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหุนสามัญที่ออกในระหวางป)
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน
140.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้อาจ
สงผลใหมูลคากําไรตอหุนของบริษัทลดลงภายหลังการเสนอขายหุน IPO (EPS Dilution Effect) หากกําไรสุทธิของบริษัทมี
อัตราการเติบโตต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนที่ออกเสนอขายแกประชาชนในครั้งนี้ โดยจากกําไรสุทธิคาดการณ
สําหรับป 2559 ขางตนนั้น เปนผลใหกําไรสุทธิตอหุนปรับลด (Fully Diluted) มีคาเทากับ 0.15214 บาทตอหุน หรือคิดเปน
อัตราการลดลงของมูลคากําไรตอหุน (EPS Dilution Effect) เทากับประมาณรอยละ 28.57 ดังตาราง
ประมาณการกําไรสุทธิสําหรับป 2559
กําไรตอหุน (EPS) (กอน IPO)
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (หลัง IPO) (Fully Diluted)

42.60 ลานบาท
0.21300 บาทตอหุน
0.15214 บาทตอหุน
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