


การวิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน  

1. ภาพรวมของการดำาเนินงาน 
 ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ค่อยฟ้ืนตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น ในขณะที่เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกากำาลังเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะชะลอการเติบโต สำาหรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว   
ประมาณร้อยละ 0.70 และจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน 
การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งทำาให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

 นอกจากน้ีภาวะการแข่งขันของตลาดชุดช้ันในสตรีภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากมีสินค้า Brand จากต่างประเทศ
เข้ามามากขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีงบประมาณค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายร่วมกับผู้จัดจำาหน่ายของบริษัทฯ เพื่อรักษา            
ส่วนแบ่งทางการตลาด และยังร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจำาหน่ายในการปรับปรุงระบบขนส่ง และกระจายสินค้าให้รวดเร็วทันต่อ            
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,772.88 ล้านบาท ลดลง 1.40% มีกำาไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79%  และ
สินทรัพย์รวม 6,485.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.61% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.47% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.42%  โดย
บริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และค่าใช้จ่าย

 ด้านการขาย บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจำาหน่ายในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการจัดจำาหน่าย ทั้งช่องทางการจัดจำาหน่าย
เดิมและช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ด้านวัตถุดิบ
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Supplier ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความ                       
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จำากัด เพื่อศึกษาการลงทุน
ในกลุ่มประเทศ AEC เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนแรงงานที่สูง

2. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,601.33 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 3,629.51 ล้านบาท ลดลง 28.18 ล้านบาท  
หรือคิดเป็น 0.78% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากปีก่อน 96.38 ล้านบาทหรือเท่ากับ 3.79% เนื่องจาก
ลกูคา้ทีเ่ปน็ผูแ้ทนจำาหนา่ยมกีารปรบัปรงุระบบบรหิารสินคา้คงคลงั ทำาใหม้ปีรมิาณคำาสัง่ซือ้ลดลง และจากสถานการณก์ารเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองในประเทศกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคลดลง สำาหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศ    
เพิ่มขึ้น 68.20 ล้านบาท เท่ากับ 6.26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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รายได้อื่น  
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 110.25 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 129.12 ล้านบาท ลดลง 18.87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 34.87 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 14.31 ล้านบาท และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.62 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่น
ลดลงสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง 21.73 ล้านบาท

ต้นทุนขาย  
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 76.96% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 78.17% ลดลง 1.21%
เนื่องจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น และมีอัตรากำาไรขั้นต้นของยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
บาทเฉลี่ยทั้งปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 102.55 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 96.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท
คิดเป็น 5.93% เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นสำาหรับการทำาตลาดสินค้า Brand ใหม่ และ      
ขายผ่านช่องทาง Modern Trade
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 523.22 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 510.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.54% ซึ่งส่วนใหญ่เป็น     
การปรับค่าจ้างเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 39.46 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 41.34 ล้านบาท ลดลง 1.88 ล้านบาท
ในขณะที่มีกำาไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการ BOI

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ  276.70 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ  254.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.36 ล้านบาท เท่ากับ   
8.79% โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 บาท อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 7.33% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.47% และอัตรา                  
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.42% ทั้งน้ี กำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และขายต่างประเทศมีกำาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท 
 บริษัทฯ มีคุณภาพของกำาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำาเนินงาน 139.04 ล้านบาท จาก         
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชำาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำาหนดเวลา

3,601
3,306

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ล้านบาท
รายได้จากการขาย

4,095
3,6303,634

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) 2

user
Line



อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2557 เท่ากับ 5.47% ปีก่อนเท่ากับ 4.98% เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำาเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 41 นับ
จากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม 276.70 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 บาท 
และกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 295.66 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.46 บาท และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 
บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสำาหรับผล
การดำาเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 97.41% และมีกำาหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

 หมายเหต ุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่ง

    กำาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,485.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 458.69 ล้านบาท เท่ากับ 7.61%   
โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.65% เงินลงทุน
ชั่วคราว 5.92% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9.74% สินค้าคงเหลือ 17.47% เงินลงทุนเผื่อขาย 22.85% เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
9.74% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10.58% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.57% และอื่นๆ 3.48%
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สินทรัพย์หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี  2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,359.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จากการจัดเตรียมสินค้าสำาหรับช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน
  ชั่วคราวเท่ากับ 425.81 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 663.95 ล้านบาท ลดลง 238.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี
  การนำาไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 631.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
  19.73 ล้านบาท เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระจากการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
 • เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 140.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.80 ล้านบาท  
  เนื่องจากบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
 • สินค้าคงเหลือ บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,133.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  220.18 ล้านบาท เนื่องจาก
  บริษัทฯ ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่  เช่น TV Shopping และ E-Commerce

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,125.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421.64 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การลงทุนในที่ดิน
 • เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำานวน 
  2,113.22 ล้านบาท ปีก่อน 2,443.54 ล้านบาท ลดลง 330.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นกู้ลดลง 
  336.11 ล้านบาท โอนย้ายหุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดภายใน 1 ปี ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 222.30 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุน
  ในหุ้นสามัญสุทธิ 85.75 ล้านบาท มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 132.90 
  ล้านบาท และโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน 9.44 ล้านบาท
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 686.31 ล้านบาท ปีก่อน 75.55 
  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 610.76 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการซื้อที่ดินเพื่อถือครองไว้ใช้หาประโยชน์ในอนาคต
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 1,268.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
  380.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อที่ดิน 381.62 ล้านบาท ปรับปรุงอาคาร ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ 
  เพิ่มขึ้น 79.76 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 80.40 ล้านบาท

หนี้สินรวม  
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,370.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 346.24 ล้านบาท เท่ากับ 33.79% ซึ่งสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากการเตรียม
การผลิตเพื่อรองรับช่องทางการจัดจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 32.49 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การตั้งภาษีรอตัดบัญชีจากกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เงินเพิ่มในการลงทุนในที่ดิน และยังมี
เงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำาหนดซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม

ส่วนของเจ้าของ
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 5,114.45 ล้านบาท ปีก่อน 5,002.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.44 ล้านบาท  
เท่ากับ 2.25% เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2557 จำานวน 276.70 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำาหรับ
ผลการดำาเนินงานปี 2556 จำานวน  270 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 105.75 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 42.62 บาท ปีก่อนเท่ากับ 41.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.94 บาทต่อหุ้น
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4. คุณภาพของสินทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 631.71 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 620.63 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 11.08 ล้านบาท  
โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 517.14 ล้านบาท คิดเป็น 83.33% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกิน
กำาหนดชำาระภายใน 3 เดือน จำานวน 80.76 ล้านบาท คิดเป็น 13.01% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำาระเงินของลูกค้าที่
ไม่ตรงรอบการชำาระเงิน และลูกหนี้ค้างชำาระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำานวน 22.73 ล้านบาท คิดเป็น 3.66% ของลูกหนี้รวม ซึ่งลูกหนี้   
การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการชำาระครบถ้วน และตรงตามกำาหนดเวลา

สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือ 1,133.27 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 299.31 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 178.13 ล้านบาท และ
สินค้าสำาเร็จรูป 655.83 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำากว่า ซึ่งหากมี
สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

เงินลงทุน
 บริษัทฯ มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจำานวน 710.69 ล้านบาท แสดงใน      
ส่วนของเจ้าของ มีการโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจำานวนเงิน 9.44 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.32  
ต่อปี และมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำานักงานและอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำาหรับเครื่องจักร
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม 
และมีการบำารุงรักษาอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจำาหน่ายออกจากบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำาเสมอ
ตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนท่ีแสดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน
 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำาเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำาไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557         
มีเงินลงทุนจากการกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยัง      
ไม่ครบกำาหนด และมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม 

41.68 42.6243.41
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บาทมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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รายจ่ายลงทุน
  บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 877.66 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการดำาเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้ใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำากำาไรในอนาคต โดยใช้แหล่งเงินทุน
จากเงินทุนหมุนเวียนและจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เท่ากับ 2.87 เท่า ปี 2556 เท่ากับ 4.44 เท่า  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2557 เท่ากับ 1.27 เท่า ปี 2556 เท่ากับ 2.40 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจาก  
บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   
ในอัตราที่ต่ำามาก โดยในปี 2557 เท่ากับ 0.27 เท่า และปี 2556 เท่ากับ 0.20 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอ
ของสภาพคล่องของบริษัทฯ 

กระแสเงินสด  
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวน 41.86 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 105.50 ล้านบาท ลดลง   
63.64 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมกับการดำาเนินงาน  
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 139.04 ล้านบาท ปีก่อน 175.27 ล้านบาท ลดลง 36.23 ล้านบาท  
เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 120.46 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีรายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จำานวนเงิน 877.66 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ 60.87 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ฝากไว้ครบกำาหนดสุทธิ 385.91  
ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนสุทธิ 331.78 ล้านบาท เงินปันผลรับ 61.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 39.83 ล้านบาท และรายได้   
จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.74 ล้านบาท
 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 80.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำานวนเงิน 270 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท

6. ภาระหนี้สินและภาระผูกพันด้านหนี้สิน
 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 1,370.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำานวน 1,024.73 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 190 ล้านบาท เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท
 
 รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  หนี้สินระยะยาว จำานวนเงิน (ล้านบาท)

 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1.46

 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 72.36

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 474.24
 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงรายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต
 บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ และมุ่งการทำาตลาดอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผล  
การดำาเนินงานในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
 • ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ียังไม่มีแนวโน้มดีข้ึนและความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำาให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย
 • การแข่งขันมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • การเปล่ียนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนอง
  ความสะดวกในการซื้อสินค้า

ปัจจัยภายใน
 • ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ ต้อง
  ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC  ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จำากัด 
  ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการถือหุ้น 20% เป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ำากว่า

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำาหรับปี 2557 2556 และ 2555

    หน่วย 2557 2556 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.87 4.44 4.60
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.27 2.40 2.92
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.21 0.29 0.35
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.93 6.02 7.04
  5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 60.71 59.80 51.14
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.66 5.40 6.61
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 77.25 66.67 54.46
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 8.40 9.55 9.70
  9. ระยะเวลาชำาระหนี ้ วัน 42.86 37.70 37.11
 10. Cash Cycle วัน 95.10 88.77 68.49

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร (Profitability Ratio)    
  1. อัตรากำาไรขั้นต้น % 23.04 21.83 24.04
  2. อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม % 7.33 6.65 9.76
  3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 5.47 4.98 8.25

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)    
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.42 4.09 6.73
  2. อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.60 0.62 0.69

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

  1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.27 0.20 0.23
  2. อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 375.90   3,577.28 700,826.04 
 3. อัตราการจ่ายเงินปันผล % 104.09 * 106.16 69.01

หมายเหตุ : * ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีติใหจ้า่ยเงนิปันผลหุน้ละ 2.40 บาท และนำาเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ซึง่กำาหนด
    ให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558
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