


คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงาน

1.	การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน	ปี	2555	เปรียบเทียบปี	2554

ภาพรวมของการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา
 ในรอบปทีีผ่า่นมา เศรษฐกจิโลกในป ี2555 ชะลอตวัอยา่งมนียัสำาคญั  เนือ่งจากประสบกบัปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิ และหนีส้าธารณะ
ของกลุม่ประเทศยโูรโซน ในขณะทีส่หรฐัอเมรกิายงัคงเผชญิกบัปญัหาการวา่งงาน  และมคีวามเสีย่งดา้นการคลงัทีก่ำาลงักอ่ตวัมากขึน้ ประกอบ
กับเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลง เพราะรายจ่ายเพื่อการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติลดลง อีกท้ังความพยายามของทางการ
จีนในการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ที่พึ่งพิงการส่งออกรวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลการดำาเนินงานที่ดี และเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 
ทำาให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำาเสมอในอัตราที่สูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 39
 โดยภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตรา        
การเติบโตของสินทรัพย์รวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มียอดขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% กำาไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
5.88% และสินทรัพย์รวม 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.05% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.18% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.72% 
ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำาคัญได้ ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับปี 2554 
ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,688.82 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น 8.52% และยอดขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
16.93% ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้ามีการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่น จึงมีคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 

 

รายได้อื่น  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 125.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 71.54 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 15.72    
ล้านบาท และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.38 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 59.87 ล้านบาท หรือ 32.38% เนื่องจากในปี 2555 
มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 75.90 ล้านบาท

ต้นทุนขาย  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.96% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 75.07% เพิ่มขึ้น 
0.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนในการขายต่างประเทศเทียบยอดขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 29% เป็น 31% แต่อัตรา
กำาไรของการขายต่างประเทศต่ำากว่าการขายในประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 63.34 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 63.79 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายส่งออก

3,306

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ล้านบาท
รายได้จากการขาย

4,095
3,592 3,580 3,634

3,871
3,387 3,479 3,296

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

3,689

บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 1

user
Line



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 518.87 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 494.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.90 ล้านบาท       
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดเงินเดือนของพนักงาน

ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 92.88 ล้านบาท ปี 2554 เท่ากับ 135.97 ล้านบาท ลดลง 43.09 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
อัตราภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 23% ปีก่อนเท่ากับ 30% 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 393.94 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5.87% จำานวนเงิน 23.14 ล้านบาท    
โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.75% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.18% และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ 6.72% ซึ่งกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
 บริษัทฯ มีคุณภาพของกำาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 236.74 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการขายและสามารถเก็บชำาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำาหนดเวลา

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำาเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 39 นับจากปี 2517 
จนถึงปัจจุบัน และในปี 2555 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทฯ 
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 
2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับกำาไรสุทธิ 69.05% และมีกำาหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

 หมายเหต ุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำาหนด                                        
    ให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556
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2.	ฐานะการเงิน

 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 422.66 ล้านบาท หรือ 7.05% โดยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 66.51 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการ
เทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.72% เงินลงทุนชั่วคราว 18.44% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
9.92% สินค้าคงเหลือ 15.51% เงินลงทุนเผื่อขาย 27.06% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10.94% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.51% และ
อื่นๆ 3.90%

สินทรัพย์หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,108.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่โอนย้ายไปลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,305.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนเงินลงทุน
ระยะสั้นมาลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจำานวน 245.06 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 ล้านบาท ลดลง 
165.21 ล้านบาท เนื่องจากนำาไปลงทุนในรูปเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุมากกว่า 1 เดือน ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 1,183.15 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,224.42 ล้านบาท ลดลง 41.27 ล้าน
บาท เนื่องจากมีการโอนย้ายเงินลงทุนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 636.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.56 ล้านบาท เนื่องจาก
การขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้า 612.45 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 24.09 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ครบกำาหนดชำาระ 553.29 ล้านบาท คิดเป็น 90.34% ของลูกหน้ีรวม ลูกหน้ีท่ีเกินกำาหนดชำาระภายใน 3 เดือน จำานวน 48.96 ล้านบาท      
คิดเป็น 7.99% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำาระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำาระเงิน และลูกหนี้ค้างชำาระเกิน 3 เดือนขึ้นไป 
จำานวน 10.20 ล้านบาท คิดเป็น 1.67% ของลูกหนี้รวม 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 95.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ      
ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน  

สินค้าคงเหลือ  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 994.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.28 ล้านบาท เนื่องจากมีการผลิตเพื่อ
รองรับช่องทางการจัดจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  เท่ากับ 738.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ 
มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 63.82 บาท และเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 67.37 ล้านบาท

บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 3

user
Line



หนี้สินรวม  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,120.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.69 ล้านบาท หรือ 2.91% ซึ่งสาเหตุหลักมา   
จากบริษัทฯ มีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เพิ่มขึ้น 42.07 ล้านบาท และเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในการเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,293.84 ล้านบาท ปีก่อน 4,902.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.98 ล้านบาท หรือ 
7.97% เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีำาไรสทุธิจากการดำาเนินงานในป ี2555 จำานวน 417.17 ลา้นบาท กำาไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่
ของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จำานวน 245.06 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554 จำานวน 252 ล้านบาท 
และมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจำานวนเงิน 19.20 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการคำานวณใหม่ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำา จำานวนพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อ
หุ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 44.12 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 40.86 บาท เพิ่มขึ้น 3.26 บาทต่อหุ้น

3.	คุณภาพของสินทรัพย์

ด้านเงินลงทุนเผื่อขาย
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายทั้งสิ้น 1,736 ล้านบาท ปีก่อน 1,420.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315.04 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำาไรที่
ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 245.06 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากย้ายการลงทุนประเภทเงินฝากและ
ตราสารหนี้ เงินลงทุนชั่วคราวจากระยะสั้นมาเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ทำาให้
บรษิทัฯ มกีำาไรทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทนุทีอ่ยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ซึง่แสดงอยูใ่นองคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 
จำานวน 973.52 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงิน
ลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราท่ีน่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจำาธนาคาร

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามัญ และเงินลงทุนในหุ้นกู้ มีจำานวนรวมในปีนี้เท่ากับ 701.70 
ล้านบาท ปีก่อน 526.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งโอนย้ายมาจากเงินลงทุนระยะสั้น

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

บาทมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36  เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์สำาหรับเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นประจำาทุกปี ในปี 2555 มีการโอนกลับรายการด้อยค่า
เงินลงทุนจำานวนเงิน 14.47 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุน
ที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาอีกด้วย

ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วยค่า
เสือ่มราคาสะสม สำาหรบัเครือ่งจักรสว่นใหญ่เปน็เครือ่งจักรท่ีทันสมยัและมปีระสทิธภิาพในการผลติ เพราะบรษิทัฯ มกีารซือ้เครือ่งจกัรใหม่
มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำารุงรักษาอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจำาหน่ายออก
จากบัญชี

4.	สภาพคล่อง

กระแสเงินสด  
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวนเงิน 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 ล้านบาท ลดลง 
165.21 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จึงอยู่ในหมวดเงินลงทุนเผื่อขายและเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น  
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 236.74 ล้านบาท ปีก่อน 173.37 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 63.37 ล้านบาท           
เกิดจากเงินสดรับจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น 39.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อน 24.28 ล้านบาท เนื่องจากอัตราภาษี     
เงินได้ในปีนี้ลดลงจาก 30% เป็น 23%
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 148.64 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 68.13 
ล้านบาทและการบริหารเงินสดของบริษัทฯ ในรูปเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และตราสารหนี้
 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 252.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
 บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 เท่ากับ 4.60 เท่า  
ปี 2554 เท่ากับ 4.63 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2555 เท่ากับ 2.92 เท่า ปี 2554 เท่ากับ 3.09 เท่า โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา
ที่ต่ำามาก โดยในปี 2555 เท่ากับ 0.21 และปี 2554 เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน
 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำาเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำาไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของ   
บริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจากงบการเงิน
ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,120.68 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,293.84 ล้านบาท
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5.	อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำาหรับปี	2555	2554	และ	2553

    หน่วย 2555 2554 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)    
   1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.60 4.63 4.73
   2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.92 3.09 3.23
   3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.35 0.27 0.49
   4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 7.04 6.89 6.79
   5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 51.14 52.25 53.02
   6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.72 6.13 5.81
   7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 62.94 58.73 61.96
   8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 9.70 9.30 9.54
   9. ระยะเวลาชำาระหนี ้ วัน 37.11 38.71 37.74
 10. Cash Cycle วัน 76.96 72.27 77.25

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
(Profitability Ratio)    
   1. อัตรากำาไรขั้นต้น % 24.04 24.93 22.69
   2. อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม % 9.75 10.03 10.01
   3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 8.18 7.93 7.26

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
(Efficiency Ratio)    
 1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.72 6.79 6.54
 2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.69 0.68 0.65

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)    
 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.21 0.22 0.12
 2. อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 701,335.18 2,786,816.53 4,913,626.96
 3. อัตราการจ่ายเงินปันผล %  69.05 *          63.97 67.33

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำาหนด
    ให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556
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