


การวิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน  

ภาพรวมเศรษฐกิจ
 ในปี 2556 นับเป็นปีที่ยากลำาบากสำาหรับธุรกิจไทย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ แต่เศรษฐกิจไทยได้รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา 300 บาททั่วประเทศ ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่า
ประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง ในขณะที่
เศรษฐกจิภายในประเทศยงัเกิดภาวะชะลอตวัลง ทัง้ภาคการบรโิภค การลงทุน ประกอบกบัปัญหาความขดัแยง้ทางการเมอืงยงัไมม่ท่ีาทยีตุลิง 
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555

ภาพรวมของการดำาเนินงาน
 ในปี 2556 บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 3,629.51 ล้านบาท
ลดลง 11.36% มีกำาไรสุทธิ 254.34 ล้านบาท ลดลง 39.05% และสินทรัพย์รวม 6,026.74 ล้านบาท ลดลง 6.05% อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น 4.98% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.09% ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการ 
ที่สำาคัญได้ ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,629.51 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 4,094.69 ล้านบาท ลดลง 465.18 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 11.36% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากงวดเดียวกันจากปีก่อน 283.03 ล้านบาทหรือเท่ากับ 10.02%  
เนื่องจากลูกค้าที่เป็นผู้แทนจำาหน่ายมีการปรับปรุงระบบบริหารสินค้าคงคลัง ทำาให้มีปริมาณคำาส่ังซื้อลดลง และจากสถานการณ์ทาง
การเมอืงในประเทศกระทบกับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สง่ผลใหก้ารบรโิภคลดลง นอกจากนีร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ตา่งประเทศลดลง 182.15 
ล้านบาทเท่ากับ 14.33% โดยมีจำานวนชิ้นที่ขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่จำานวนเงินลดลง เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท

รายได้อื่น  
 ในป ี2556 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ืน่ 129.12 ลา้นบาท ปกีอ่นเทา่กับ 125.06 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญป่ระกอบดว้ย  ดอกเบีย้รบั 56.61 
ล้านบาท ค่าเช่ารับ 15.47 ล้านบาท และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 17.11 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.06 ล้านบาท หรือ 
3.25% เนื่องจากในปี 2556 มีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

ต้นทุนขาย  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 78.17% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 75.96% เพิ่มขึ้น 
2.21% เมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่นมา เนือ่งจากคา่แรงทางตรงเพ่ิมข้ึนจากการปรบัค่าจา้งข้ันต่ำา และจากอัตรากำาไรข้ันตน้ของยอดขายตา่งประเทศ
ลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขาย
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 96.82 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 63.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.48 ล้านบาท คิดเป็น 
52.86% เนื่องจากในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นค่าโฆษณาสินค้าและส่งเสริมการขายสำาหรับการทำาตลาดสินค้า Brand B’me 
ซึ่งเป็น Brand ใหม่ และขายผ่านช่องทาง Modern Trade
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 510.27 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 518.87 ล้านบาท ลดลง 1.66% ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการกลับรายการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการรับคืนและค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากับ 41.34 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 92.64  ล้านบาท ลดลง 51.30 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริษัทมีกำาไรลดลงและมีอัตราภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากับ 20% ปีก่อนเท่ากับ 23% 

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 254.34 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 417.32 ล้านบาท ลดลง 39.05% จำานวนเงิน 162.98 
ล้านบาท โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาท อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.65% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.98% และอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ 4.09% ทั้งน้ี กำาไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากรายได้จากการขายในประเทศที่ลดลง และขายต่างประเทศมีกำาไรขั้นต้นลดลงจาก
การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงต้นทุนที่ขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำา  
 บริษัทฯ มีคุณภาพของกำาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำาเนินงาน 175.27 ล้านบาท จากรายได้
ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชำาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำาหนดเวลา

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำาเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 40 นับจากปี 2517 
จนถึงปัจจุบัน และในปี 2556 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 254.34 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาท และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 บริษัทฯ 
ไดม้มีตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6/2556 เสนอขออนมุตัติอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้จา่ยเงนิปนัผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานป ี2556 
ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ 106.16% และมีกำาหนด
จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

 หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำาหนด                                        
    ให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557
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2. ฐานะทางการเงิน

 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,026.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 387.78 ล้านบาท หรือ 6.05% โดย
มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 786.13 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 398.36 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละ
รายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.75% เงินลงทุนชั่วคราว 9.27% ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น 10.15% สินค้าคงเหลือ 15.15% เงินลงทุนเผื่อขาย 28.92% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11.63% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
14.73% เงินมัดจำาจ่ายค่าที่ดิน 3.44% และอื่นๆ 4.96%

สินทรัพย์หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,322.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 786.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน
เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,704.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 398.36 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินมัดจำาค่าที่ดิน 
207.50 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 149.44 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 105.50 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 174.76 ล้านบาท 
ลดลง 69.26 ล้านบาท เนื่องจากนำาไปลงทุนในรูปตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 558.45 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,183.15 ล้านบาท ลดลง 624.70 
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำาไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และนอกจากนี้มีการลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นกู้และพันธบัตร 
ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวและมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 611.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.56 ล้านบาท เนื่องจาก
การขายที่ลดลง ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้า 593.39 ล้านบาท ลูกหน้ีอ่ืน 18.69 ล้านบาท โดยลูกหน้ีการค้าประกอบด้วย ลูกหนี้
ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 398.96 ล้านบาท คิดเป็น 67.25% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระภายใน 3 เดือน จำานวน 122.44 
ล้านบาท คิดเป็น 20.64% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำาระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำาระเงิน และลูกหนี้ค้างชำาระเกิน 
3 เดือนขึ้นไป จำานวน 71.89 ล้านบาท คิดเป็น 12.12% ของลูกหนี้รวม ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการชำาระ
ครบถ้วน และส่วนใหญ่ตรงตามกำาหนดเวลา

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 110.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ  
ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น 

สินค้าคงเหลือ  
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 913.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
มีนโยบายบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ต่ำาให้เหมาะกับการผลิตและการขาย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ณ สิน้ป ี2556 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ เท่ากบั 887.91 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีกอ่น 149.44 ล้านบาท เนือ่งจาก
บริษัทฯ มีการปรับปรุงอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น 222.57 ล้านบาท และการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 73.13 
ล้านบาท
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หนี้สินรวม  
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,024.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 180.24 ล้านบาท หรือ 14.96% ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 118.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงของ เจ้าหนี้การค้า 49.80 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่น 
ลดลง 68.74 ล้านบาท สาเหตุเน่ืองจากซื้อวัตถุดิบลดลงจากการชะลอการผลิตตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง นอกจากนี้มีหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 44.42 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับตามมาตรฐานการบัญชีจากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ส่วนของเจ้าของ
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 5,002.01 ล้านบาท ปีก่อน 5,209.55 ล้านบาท ลดลง 207.54  ล้านบาท หรือ 3.98% 
เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2556 จำานวน 254.34 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 จำานวน 288 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 173.88 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 41.68 บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 43.41 บาท ลดลง 1.73 บาทต่อหุ้น

  
3. คุณภาพของสินทรัพย์

ด้านเงินลงทุนเผื่อขาย
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายทั้งสิ้น 1,742.87 ล้านบาท ปีก่อน 1,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในหุ้นกู้จำานวนเงิน 218.89 ล้านบาท และลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 6.74 ล้านบาท และมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 218.76 ล้านบาท
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ทำาให้
บรษิทัฯ มกีำาไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนสุทธจิากภาษเีงนิไดร้อตดับัญชซีึง่แสดงอยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของ
เจ้าของ จำานวน  604.94 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือ
เป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจำาธนาคาร

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น มีจำานวน 700.67 ล้านบาท ปีก่อน 701.70 ล้านบาท ลดลง 1.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ 63.35 ล้านบาท หุ้นกู้สุทธิ 20 ล้านบาท โอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน 5.62 ล้านบาท และโอนย้ายหุ้นกู้
ที่จะครบกำาหนดภายใน 1 ปีไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 90 ล้านบาท 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์สำาหรับเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นประจำาทุกปี ในปี 2556 มีการโอนกลับรายการด้อยค่า
เงินลงทุนจำานวนเงิน 5.62 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่
บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาอีกด้วย

41.68
43.41
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บาทมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม สำาหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักร
ใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำารุงรักษาอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจำาหน่าย
ออกจากบัญชี

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวนเงิน 105.50 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 174.76 ล้านบาท 
ลดลง 69.26 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จึงอยู่ในหมวดเงินลงทุนเผื่อขาย
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น  
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 175.27 ล้านบาท ปีก่อน 236.74 ล้านบาท ลดลง 61.47 ล้านบาท เนื่องจาก
รายรับจากการขายลดลงจากปีก่อน
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 43.53 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีฝากไว้ครบกำาหนดสุทธิ 
428.76 ล้านบาท เงินปันผลรับ 67.64 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 60 ล้านบาท และรายได้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13.55 
ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งเงินมัดจำาค่าที่ดินจำานวนเงิน 422.75 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ 71.45 
ล้านบาท ลงทุนในหุ้นกู้สุทธิ 20 ล้านบาท และอื่นๆ 12.22 ล้านบาท
 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 288.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
 บรษิทัฯ มสีภาพคล่องทีดี่ ดังเหน็ได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งในป ี2556 เทา่กบั 4.44 เทา่  ป ี2555 เทา่กบั 4.60 เทา่ อตัราสว่น
สภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2556 เท่ากับ 2.40 เท่า ปี 2555 เท่ากับ 2.92 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่าย
เงนิปนัผล และการลงทนุในอนาคต นอกจากน้ีบรษัิทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผูถ้อืหุ้นในอัตราท่ีต่ำามาก โดยในปี 2556 เท่ากบั 0.20 
เท่า และปี 2555 เท่ากับ 0.23 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน
 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำาเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำาไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของ
บริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,024.73 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 5,002.01 
ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต

 ในป ี2556 บรษิทัได้รว่มลงทนุใน Pattaya Myanmar Co., Ltd. ซึง่ถอืเป็นบรษิทัรว่ม มสัีดส่วนการถอืหุ้น 20% โดยมวีตัถปุระสงค์
ในการลงทุน เพื่อศึกษาช่องทางการลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC เป็นการขยายตลาดและขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงาน
ที่ต่ำากว่า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต สร้างผลกำาไรและการเจริญเติบโตในระยะยาว 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสำาคัญ
ในอนาคต
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อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำาหรับปี 2556 2555 และ 2554

    หน่วย 2556 2555 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)    
   1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.44 4.60 4.63
   2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.40 2.92 3.09
   3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.29 0.35 0.27
   4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.02 7.04 6.89
   5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 59.80 51.14 52.25
   6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.40 6.61 7.23
   7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 66.67 54.46 49.79
   8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 9.55 9.70 9.30
   9. ระยะเวลาชำาระหนี้ วัน 37.70 37.11 38.71
 10. Cash Cycle วัน 88.77 68.49 63.33

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
(Profitability Ratio)    
   1. อัตรากำาไรขั้นต้น % 21.83 24.04 24.93
   2. อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม % 6.65 9.76 10.03
   3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 4.98 8.25 7.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
(Efficiency Ratio)    
 1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.09 6.73 6.79
 2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.62 0.69 0.68

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)    
 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.20 0.23 0.22
 2. อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 3,577.28 700,826.04 2,786,816.53
 3. อัตราการจ่ายเงินปันผล %  106.16 * 69.01          63.97

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำาหนด
    ให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557

บริษัท ไทยวาโก้  จํากดั (มหาชน) 6

user
Line




