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12.2  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิต จดัหา และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 5 กลุ่มหลกั ได้แก่ ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ต่างๆ  

เคร่ืองแกง เคร่ืองประกอบอาหาร  เคร่ืองด่ืมจากผกัและผลไม้  อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารกึ่งสําเร็จรูป

และอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ เพ่ือการส่งออกเป็นหลกั  การประกอบธุรกิจโดยภาพรวมมีการเติบโตของรายได้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเกิดจากการขยายตวัของสินค้ากลุม่ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ต่างๆ เป็นหลกั 

และจากการท่ีบริษัทเน้นการส่งออก  การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของรายได้จึงขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและกําลงัซือ้ของ

ผู้บริโภคในประเทศนัน้ๆ รวมถงึความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เป็นสําคญั ซึง่ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาภาวะเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศลกูค้าของบริษัททัง้ในทวีปยโุรปและอเมริกาอยู่ในภาวะชะลอตวั จึงส่งผลทําให้กลยทุธ์ของบริษัท

ในช่วงท่ีผ่านมาพยายามท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิม ในขณะเดียวกนับริษัทพยายามกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มสงูขึน้โดย

การทําการตลาดร่วมกบัผู้จดัจําหน่ายของบริษัท การหาลกูค้าใหม่ๆ จากการนําเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษัทตามงาน

แสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าย่ิงขึน้ รวมถึงพยายามเน้นทําการตลาดสินค้าท่ี

ได้รับความนิยมและมีอตัรากําไรสงูให้มียอดขายเพิ่มขึน้  ในขณะเดียวกนับริษัทพยายามท่ีจะลดต้นทนุการผลิตโดย

การปรับปรุงและพฒันาสตูรการผลิต โดยการใช้วตัถดิุบใหม่ๆ ทดแทนวตัถดิุบเดิม แต่ยงัคงให้รสชาดรสชาติและ

คณุภาพใกล้เคียงกนั การสรรหาแหลง่วตัถดิุบใหม่ๆ  ท่ีให้ต้นทนุต่ําลง เป็นต้น  

โดยรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึน้จาก 498.98 ล้านบาท เป็น 512.82 ล้านบาท 539.29 ล้านบาท และ

464.14 ล้านบาท กําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 82.13 ล้านบาท 106.89 ล้านบาท 133.41 ล้านบาท และ 114.56 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 16.46 เป็นร้อยละ 20.84 ร้อยละ 24.74 และร้อยละ 24.68 ในปี 2553-2555 

และสําหรับงวด 9 เดือนปี 2556 ตามลําดบั 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 86.58 ล้านบาท เท่ากบั 88.73 ล้านบาท 118.31 ล้านบาท และ 

95.98 ล้านบาท ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ตามลําดบั บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่

รวมรายได้จากการลงทนุ) เพิ่มขึน้จาก (5.70) ล้านบาท เป็น 24.07 ล้านบาท  21.71 ล้านบาท และ 24.32 ล้านบาท  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ไม่รวมรายได้จากการลงทุน)เท่ากับ (6.52) ล้านบาท 21.91 ล้านบาท  19.61 ล้านบาท และ 

23.31 ล้านบาท ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ตามลําดบั โดยมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน

เท่ากบัร้อยละ (1.14) ร้อยละ 4.69 ร้อยละ 4.03  และร้อยละ 5.24  อตัรากําไรสทุธิร้อยละ (1.13) ร้อยละ  4.22 ร้อย

ละ 3.47 และร้อยละ 4.96 ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ตามลําดบั 

สินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้จาก 204.01 ล้านบาท 216.72 ล้านบาท  264.79 ล้านบาท และ  

273.82 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  สินทรัพย์รวมแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน

ร้อยละ 45-60 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนร้อยละ 40-55 โดยท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์มีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีท่ี

ผ่านมา เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรท่ีสําคญัในช่วง ปี 2553-2554  ต่อมาในปี 2555 บริษัทมี

การจําหน่ายทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการให้กับกรรมการ และเพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์  อย่างไรก็ตามในปีเดียวกนับริษัทมีแผนท่ีจะขยายโรงงานแห่งท่ี 2 โดยการซือ้ท่ีดินในเขตพืน้ท่ีนิคม

อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการวางแผนก่อสร้าง ซึง่คาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างในปี 2557   

บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 91.06 ล้านบาท 85.32 ล้านบาท  97.87 ล้านบาท และ 125.94 ล้านบาท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 44.64 ร้อยละ 39.37  ร้อยละ 36.96 และร้อยละ 45.99 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2553-2555 

และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั ทัง้นี ้การดําเนินงานของบริษัทในอดีตทีผ่านมาบริษัทใช้เงินทนุหมนุเวียน
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ภายในกิจการ  และเครดิตเทอมท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้ารวมเจ้าหนีอ่ื้นๆ เป็นหลกั จึงทําให้บริษัทมีเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และยาวไม่มาก ยกเว้นปี 2555 ท่ีบริษัทมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือซือ้

ท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีบ้างส่วนจํานวน 19 ล้านบาท ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทมีการจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ได้

ตามเง่ือนไขโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คงเหลือเงินกู้ ยืมระยะยาวเทา่กบั 15.37  ล้านบาท 

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 112.95  ล้านบาท 131.40 ล้านบาท 166.91 ล้านบาท 147.88 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2553 – 2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั การเพิ่มขึน้ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาสาเหตหุลกัมา

จากบริษัทมีผลประกอบการกําไร สว่น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีจํานวนลดลงเน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการ

กําไรและจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 

12.2.1  การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
รายได้จากการขายสนิค้า 
รายได้จากการขายสนิค้าแบง่ตามประเภทผลิตภณัฑ์ได้ 5 กลุม่ ได้แก่ 1) รายได้จากผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส

และนํา้จิม้ต่างๆ  2) รายได้จากผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหาร  3) รายได้จากผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม 4) 

รายได้จากผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน และ 5) รายได้จากผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหาร

สําเร็จรูปอ่ืนๆ  โดยรายได้จาก 3 กลุ่มแรกถือเป็นรายได้หลกัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีสดัส่วนเฉล่ีย

ประมาณร้อยละ 85 และกลุม่อ่ืนๆ เฉล่ียประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายสนิค้าในช่วงปี 2553-2555 

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทเฉล่ียประมาณร้อยละ 99.89 มาจากการสง่ออกสินค้าไปจําหน่ายยงั

ตา่งประเทศกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก และเฉล่ียประมาณร้อยละ 0.11 จําหน่ายภายในประเทศ ในช่วงปี 2553-2555 

นอกจากนีร้ายได้จากการขายสินค้าสามารถแบ่งตามการผลิตและจําหน่ายภายใต้ย่ีห้อตราสินค้าได้เป็น  

3 ประเภท ได้แก่ 1) รายได้จากการผลิตและจําหน่ายภายใต้ตราย่ีห้อ EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING 

GOODSE,  COCO LOTO และอ่ืน ๆ ของบริษัทเฉล่ียประมาณร้อยละ 85   2) รายได้จากการรับจ้างผลิตภายใต้ตรา

ย่ีห้อท่ีลกูค้ากําหนดเฉล่ียประมาณร้อยละ 14  ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ และเคร่ืองด่ืมนํา้

ผกัและผลไม้  และ  3) รายได้จากการซือ้มาขายไปภายใต้ตราสินค้าอ่ืนๆ เฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ซึง่เป็นรายได้สว่น

น้อยท่ีเกิดจากลกูค้าประจําของบริษัทขอให้บริษัทช่วยบริการจดัซือ้สินค้าอ่ืนๆ ท่ีจําหน่ายในประเทศไทยพ่วงตู้สินค้า

ของบริษัทในคราวเดียวกนั เช่น  ของแห้ง ของดอง ขนมตา่งๆ ซอสปรุงรสอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ตราสนิค้าของบริษัท เป็นต้น   

 
            สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสินค้าและย่ีห้อตราสนิค้าในปี 2555 เป็นดังนี ้
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ในปี 2553 – 2555 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 498.98 ล้านบาท เป็น 

512.82 ล้านบาท และ 539.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 2.77 และร้อยละ 5.16  สําหรับ

ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั โดยในปี 2554 ปริมาณการขายในแต่ละผลิตภณัฑ์เกือบทัง้หมดมีจํานวนลดลง

เลก็น้อยตามภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยของประเทศกลุม่ลกูค้าแต่รายได้จากการขายเพิ่มขึน้เเป็นผลมาจากการปรับขึน้

ราคาสนิค้าของบริษัทและค่าเงินบาทอ่อนค่าลง สําหรับปี 2555 สาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณขายผลิตภณัฑ์

ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ตา่งๆ เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

, 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการขายสนิค้าตัง้แตปี่ 2553-2555 และงวดเก้าเดือนแรกปี 2556  

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและนํา้จิม้

ตา่งๆ 

298.35 59.79 292.51 57.04 344.65 63.91 306.16 65.96 

2. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบ
อาหาร 

65.47 13.12 86.16 16.80 62.56 11.60 57.97 12.49 

3. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม 49.62 9.94 63.67 12.42 53.93 10.00 46.99 10.12 

4. ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อม
รับประทาน 

20.72 4.15 13.54 2.64 15.67 2.90 10.67 2.30 

5. ผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูปและ
สําเร็จรูปอ่ืนๆ  

64.81 12.99 56.94 11.10 62.48 11.59 42.35 9.13 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 498.98 100.00 512.82 100.00 539.29 100.00 464.14 100.00 

ปริมาณจําหน่ายรวม (ล้านกิโลกรัม) 9.24  8.18  9.18  7.43  

 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ถือเป็นกลุ่มสินค้าท่ีมียอดขายอนัดบัหนึ่งของบริษัท 

โดยมียอดขายหลกัในทวีปยโุรปและอเมริกา   สินค้าท่ีจําหน่ายสว่นใหญ่ในปี 2555 เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ

บริษัทประมาณร้อยละ 90  ตราสนิค้าของลกูค้าและตราสนิค้าอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 10  รายได้กลุม่นีเ้ท่ากบั 298.35 

ล้านบาท  292.51 ล้านบาท และเพ่ิมขึน้เป็น 344.65 ล้านบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ (1.96) และร้อยละ 17.82 ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั  

 

 
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นํา้จิม้ไก่ 111.57 37.40 117.03 40.01 138.96 40.32 117.55 38.39 

ซอสพริก 99.69 33.41 101.39 34.66 125.74 36.48 124.19 40.56 

นํา้จิม้และซอสปรุงรสอ่ืนๆ1/ 87.09 29.19 74.10 25.33 79.95 23.20 64.41 21.04 

รวม 298.35 100.00 292.51 100.00 344.65 100.00 306.16 100.00 

ปริมาณจําหน่ายรวม (ล้านกิโลกรัม) 5.30  4.67  5.80  4.64  

1/   นํา้จิม้และซอสปรุงรสอ่ืนๆ เช่น นํา้จิม้สะเต๊, นํา้จิม้บ๊วย, นํา้จิม้สกีุ,้ นํา้สลดั, ซอสถัว่เหลือง และซอสรสผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น 
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ปี 2554 รายได้กลุม่นีล้ดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ีองจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในทวีป

ยโุรปซึง่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัทเร่ิมมาตัง้แตต้่นปี 2553 ตอ่เน่ืองมาจนถงึปี 2554 ทําให้ผู้บริโภคระมดัระวงัการใช้

จ่ายเพิ่มขึน้สง่ผลทําให้ปริมาณจําหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่นีใ้นปี 2554 ลดลง แตเ่น่ืองจากบริษัทมีการปรับขึน้ราคาซึง่

กําหนดเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศในเดือนตลุาคม ปี 2554  ประกอบกบัคา่เงินบาทออ่นคา่ลงจงึสง่ผลทําให้รายได้

กลุม่นีโ้ดยรวมลดลงเพียงเลก็น้อย  

ปี 2555 รายได้กลุ่มนีมี้อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.82 เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจาก

ผู้บริโภคเร่ิมปรับตัวรับกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปได้ บริษัทจึงร่วมมือกับพนัธมิตรทางการค้าในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศเพ่ือให้รู้จักสินค้าของบริษัทมากย่ิงขึน้  ส่งผลทําให้บริษัท

สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ในปี 2555 เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าซอสปรุงรสและนํา้จิม้   ประกอบกบั

บริษัทปรับขึน้ราคาสินค้าในเดือนสิงหาคม 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกบัต้นทนุค่าแรงงานท่ีมีการปรับขึน้ตามนโยบาย

ของภาครัฐ  

สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 รายได้กลุ่มนีเ้ท่ากับ 306.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบั 256.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 19.24 เน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นส่งเสริม

การตลาดโดยจดัรูปแบบบธูในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้มีความน่าสนใจ เพิ่มพนกังาน

ประจําบูธเพ่ือแนะนําสินค้าของบริษัทได้อย่างทัว่ถึงเพ่ือกระตุ้นยอดขายทําให้ปริมาณจําหน่ายเพิ่มขึน้ประกอบกบั

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2556 ราคาสนิค้าได้มีการปรับขึน้แล้วในขณะท่ีช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ของปีก่อนยงั

ไมไ่ด้มีการปรับขึน้   

 

รายได้จากผลติภณัฑ์เคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหาร 

 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองแกงเคร่ืองประกอบอาหาร ได้แก่ กะทิสําเร็จรูป เคร่ืองแกงต่างๆ พริก

แดงบด พริกบดกระเทียม เคร่ีองปรุงอ่ืนๆ และว๊อคซอสทกุชนิด กลุ่มสินค้ากลุ่มนีมี้ยอดขายเป็นอนัดบั 2 ของบริษัท 

โดยลกูค้าในทวีปยโุรปถือเป็นลกูค้าหลกัของบริษัท  สนิค้าท่ีจําหน่ายสว่นใหญ่ในปี 2555 เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้า

ของบริษัทประมาณร้อยละ 99  ตราสนิค้าของลกูค้าและตราสนิค้าอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 1 โดยมีรายได้เท่ากบั 65.47 

ล้านบาท 86.16 ล้านบาท และ 62.56 ล้านบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 

31.59 และร้อยละ (27.39) ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั  

 ปี 2554 รายได้กลุ่มนีมี้อัตราการเติบโตร้อยละ 31.59 เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจากการ

เพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายกะทิสําเร็จรูปซึ่งมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 53.59 เม่ือเทียบกับปีก่อน ทัง้นี ้เป็น

ผลกระทบมาจากสวนมะพร้าวของไทยประสบกับปัญหานํา้ท่วม ช่วงปลายปี 2553 ส่งผลทําให้มะพร้าวมีราคาสงู

เน่ืองจากภาวะขาดตลาด จึงส่งผลต่อเน่ืองทําให้บริษัทต้องปรับขึน้ราคาขายกะทิสําเร็จรูปเพิ่มตามต้นทนุวตัถดิุบท่ี

สูงขึน้  ส่วนปี 2555 รายได้มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ (27.39) เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากผู้ จัด

จําหน่ายมีการสต๊อกสินค้าไว้เป็นจํานวนมากในช่วงปลายปีก่อนเน่ืองจากคาดว่ากะทิจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด  
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 สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 รายได้กลุ่มนีเ้ท่ากับ 57.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากบั 49.43 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของยอดจําหน่ายกะทิ และเคร่ืองแกง โดยยอด

จําหน่ายกะทิเพิ่มขึน้เน่ืองจากสินค้าท่ีผู้ จัดจําหน่ายสต๊อกของไว้เป็นจํานวนมากลดลงกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ  และ

เคร่ืองแกงเพิ่มขึน้เน่ืองจากยอดสัง่ซือ้ของลกูค้าเก่าท่ีกลบัมาสัง่ซือ้เคร่ืองแกงกบับริษัทอีกครัง้ 

  

รายได้จากผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืม 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ได้แก่  นํา้มะพร้าว และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น อโลวอเตอร์,โกจิเบอร่ี เป็น

ต้น  สินค้ากลุม่นีเ้ป็นสินค้าท่ีขายดีรองจากเคร่ืองแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร โดยสินค้ากลุม่นีไ้ด้รับความนิยมจาก

ลกูค้าทวีปอเมริกาเป็นหลกั สินค้าท่ีจําหน่ายในปี 2555 เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทประมาณร้อยละ 54  

ตราสินค้าของลกูค้าประมาณร้อยละ 46 โดยมีรายได้เทา่กบั 49.62 ล้านบาท 63.67 ล้านบาท และ 53.93 ล้านบาท 

ในปี 2553-2555 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 28.32  และร้อยละ (15.30) ในปี 2554 และ 2555 

ตามลําดบั 

ปี 2554 รายได้กลุ่มนีมี้อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.32 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  สาเหตหุลกัมาจากการ

เติบโตของรายได้เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 681.52 เน่ืองจากผู้จดัจําหน่ายสินค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท

ว่าจ้างให้บริษัทผลิตเคร่ืองด่ืมเพ่ือทดลองเปิดตลาดภายใต้ย่ีห้อของลกูค้า ประกอบกบัผู้จดัจําหน่ายของบริษัทหนัมา

ซือ้เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เพิ่มขึน้เพ่ือทดแทนนํา้มะพร้าวซึ่งอยู่ในภาวะขาดตลาด ในขณะท่ีปริมาณการจําหน่ายนํา้มะพร้าว

ลดลงจากภาวะขาดตลาดจงึสง่ผลทําให้รายได้นํา้มะพร้าวลดลงในปี 2554 แตเ่น่ืองจากรายได้เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีเพิ่มขึน้

มากกวา่การลดลงของนํา้มะพร้าวจงึทําให้รายได้กลุม่นีโ้ดยรวมเพิ่มขึน้  

ปี 2555 รายได้กลุ่มนีมี้ยอดขายลดลงเหลือ 53.93 ล้านบาท  หรือลดลงในอตัราร้อยละ (15.30)  สาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของรายได้เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ซึ่งเป็นผลมาจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทท่ีว่าจ้างให้บริษัทผลิต

ภายใต้ตราย่ีห้อท่ีลกูค้ากําหนดท่ีทําการทดลองทําการตลาดในปีก่อนไมมี่ยอดการสัง่ซือ้ในปี 2555   

สําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 รายได้กลุ่มนีเ้ท่ากบั 46.99 ล้านบาท  มีจํานวนใกล้เคียงเม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบั 46.35 ล้านบาท โดยเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ มีจํานวนลดลง ในทางกลบักนัรายได้นํา้มะพร้าว

เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีตวัแทนจําหน่ายรายใหมเ่พิ่มเพ่ือจําหน่ายสนิค้าของบริษัทในอเมริกา  
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รายได้จากผลติภณัฑ์อาหารสําเร็จพร้อมรับประทาน 

 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จพร้อมรับประทานเท่ากับ 20.72 ล้านบาท 13.54 ล้านบาท 

และ 15.67 ล้านบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ (34.65)  และร้อยล 15.73  ใน

ปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั รายได้กลุ่มนีใ้นปี 2553 มีจํานวนสงูเม่ือเทียบกบัปี 2554 และปี 2555 ซึง่มีจํานวน

ใกล้เคียงกนั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ลกูค้าเร่ิมเข้าสูภ่าวะถดถอยตัง้แต่ปี 2553  ผู้บริโภคสว่นใหญ่

ระมดัระวงัการใช้จ่าย  ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการพึง่พิงอาหารสําเร็จรูปน้อยลง โดยผู้บริโภคหนัมา

ทําอาหารรับประทานท่ีบ้านกันเพิ่มขึน้ จึงส่งผลทําให้ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จพร้อมรับประทานของ

บริษัทตัง้แตปี่ 2554 ลงลดและมีจํานวนใกล้เคียงกนัในปี 2555  สําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 รายได้กลุม่นีเ้ท่ากบั 

10.67 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 12.87 ล้านบาท เน่ืองจากพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคสว่นใหญ่ยงัคงทําอาหารรับประทานเองท่ีบ้าน ประกอบบริษัทยงัไมมี่การออกสนิค้าใหม่ๆ  เพ่ือกระตุ้นตลาด  

 

รายได้จากผลติภณัฑ์อาหารกึง่สําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์อาหารกึง่สําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆ เช่น นํา้มะพร้าวแช่แข็ง  ใบตอง

แช่แข็ง เส้นก๋วยเต๋ียว นํา้มนัสําหรับทําอาหาร  มะขามไร้เมล็ด ผลไม้ในนํา้เช่ือม เป็นต้น เท่ากับ 64.81 ล้านบาท 

56.94 ล้านบาท และ 62.48 ล้านบาท ในปี 2553-2555 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ (12.14)  และ

ร้อยละ 9.72  ในปี 2554 และ 2555 ตามลําดบั โดยรายได้กลุ่มนีมี้ทัง้สินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทในสดัส่วน

ร้อยละ 96  และภายใต้ตราสินค้าของผู้ขายร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ขายจะเป็นสินค้าท่ี

ลกูค้าสัง่เพิ่มเข้ามาเพ่ือให้พืน้ท่ีในตู้คอนเทนเนอร์เตม็พืน้ท่ี  

 สําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 รายได้กลุม่นีเ้ทา่กบั 42.35 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนซึ่งเท่ากบั 44.33 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเคร่ืองด่ืมนํา้อดัลมขนาดท่ีลกูค้ามกัสัง่เป็นประจําไม่มีการผลิต

แล้ว ลกูค้าจงึไมมี่ยอดการสัง่ซือ้เคร่ืองด่ืมนํา้อดัลมเพ่ือพวงตู้ในช่วงปี 2556 ท่ีผา่นมา 

 
รายได้จากการลงทุน 
รายได้จากการลงทนุประกอบด้วย กําไร(ขาดทนุ)จากการขายหลกัทรัพย์และตราสารหนี ้รายได้ดอกเบีย้

รับจากธนาคาร และเงินปันผลรับ มีจํานวนเท่ากบั 1.21 ล้านบาท 0.70 ล้านบาท 20.14 ล้านบาท และ 0.05  ล้าน

บาท ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั  รายได้จากการลงทนุในปี 2555 มีจํานวนสงู

เน่ืองจากบริษัทจําหน่ายพอร์ตการลงทนุในหลกัทรัพย์และตราสารหนีท่ี้บริษัทได้ทยอยลงทนุในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา

ออกไปในเดือนธนัวาคม 2555 เพราะไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท และมีกําไรจากการจําหน่ายพอร์ตการลงทนุดงักลา่ว

จํานวน 19.22 ล้านบาท 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กําไร(ขาดทนุ)จากการขาย

หลกัทรัพย์และตราสารหนี ้

1.17 0.23 0.35 0.07 19.22 3.56 - - 

ดอกเบีย้รับจากธนาคาร 0.04 0.01 0.06 0.01 0.11 0.02 0.05 0.01 

เงินปันผลรับ - - 0.28 0.05 0.81 0.15 - - 

รวมรายได้จากการลงทนุ 1.21 0.24 0.70 0.14 20.14 3.73 0.05 0.01 

 
รายได้อ่ืน 
รายได้อ่ืนประกอบด้วย รายได้จากการขายขยะและเศษซาก กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน รายการ

ปรับปรุง  และอ่ืนๆ มีจํานวนเท่ากบั 1.90 ล้านบาท 5.30 ล้านบาท 4.36 ล้านบาท และ 0.91 ล้านบาท ในปี 2553-

2555 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั  

 
ต้นทุนขายสนิค้า 
ต้นทุนขายสินค้าในปี 2553-2555 ประกอบด้วย วัตถุดิบ ได้แก่ พริก นํา้ตาล บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

ประมาณร้อยละ 77-78 ค่าแรงงานทางตรง ประมาณร้อยละ 7-8  และค่าโสหุ้ยการผลิต ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง 

คา่ซอ่มแซม คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่เส่ือมราคา คา่สาธารณปูโภค เป็นต้น ประมาณร้อยละ 15-16 ของรายได้จากการขาย

สนิค้า ต้นทนุขายสนิค้ามีแนวโน้มลดลงถงึแม้วา่รายได้จากการขายของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้   

 
ตารางแสดงรายละเอียดต้นทนุขายสินค้าในปี 2553-2555 และงวด 9 เดือนแรกปี 2556 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

วตัถดิุบ 320.69 64.27 318.36 62.08 313.80 58.19 269.18  58.00 

คา่แรงงานทางตรง 29.21 5.85 26.45 5.16 28.06 5.20 29.31  6.31 

คา่ใช้จ่ายในการผลิต 66.95 13.42 61.12 11.92 64.02 11.87 51.08  11.01 

รวม 416.85 83.54 405.93 79.16 405.88 75.26 349.57  75.32 
รายได้จากการขายสินค้า 498.98   512.82  539.29  464.14  

 

ต้นทนุขายสินค้าลดลงจาก 416.85 ล้านบาท เหลือ 405.93 ล้านบาท และ 405.88 ล้านบาท และคิดเป็น

สดัส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้ามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 83.54 เหลือร้อยละ 79.16 และร้อยละ 75.26  ในปี 

2553-2555 ตามลําดบั 

ในปี 2554 ต้นทนุขายสินค้ามีจํานวนลดลง 10.92 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการลดลงของปริมาณการ

จําหนา่ยสนิค้าโดยรวมในปี 2554 สง่ผลทําให้ต้นทนุวตัถดิุบลดลงแต่ไม่มากนกัเน่ืองจากวตัถดิุบบางรายการ เช่น นํา้

มะพร้าว และกะทิมีการปรับตัวเพิ่มขึน้มากจากภาวะขาดตลาด ในขณะเดียวกันบริษัทมีการรับพนักงานเพิ่มเพ่ือ

ทดแทนพนกังานท่ีลาออกไปเท่าท่ีจําเป็นจึงทําให้ค่าแรงงานมีจํานวนลดลง  นอกจากนีส้าเหตสํุาคญัอีกประการหนึ่ง

เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายในการผลติลดลง 5.83 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2553 เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศลกูค้าชะลอ

ตวัลงบริษัทจึงใช้ช่วงเวลาดงักล่าวหนัมาทําการปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอาคารเพ่ือรองรับการขยายงานใน

อนาคตจึงทําให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวค่อนข้างสงู ประกอบกับในปี 2553 บริษัทมีการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่

ประเภทเคร่ืองด่ืมทําให้มีค่าบริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพผลิตภณัฑ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายนอกสงูเม่ือเทียบ
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กบัปี 2554 รวมทัง้บริษัทได้มีการตัง้สํารองสินค้าเส่ือมคณุภาพจํานวน 0.80 ล้านบาท ในปี 2553  ในทางกลบักนัปี 

2554 บริษัทพยายามจะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ เช่น การลดค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัคา่สาธารณปูโภค คา่รถรับสง่พนกังานโดยบริษัทได้หนัมาดําเนินการเองบางสว่นแทนท่ีจะว่าจ้างบริษัทขนสง่

ภายนอกซึง่มีต้นทนุสงูมาให้บริการทัง้หมด เป็นต้น 

 ปี 2555 ต้นทนุสนิค้าขายมีจํานวนใกล้เคียงกบัปี 2554 ถงึแม้วา่ปริมาณการจําหน่ายโดยรวมจะเพ่ิมสงูขึน้ 

สาเหตุหลกัเน่ืองจากการลดลงของต้นทุนวตัถุดิบซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทมีการพฒันาส่วนผสมในการผลิตโดยใช้

วตัถุดิบใหม่ท่ีมีต้นทุนต่ํากว่าแต่ยงัให้รสชาดรสชาติและคุณภาพใกล้เคียงเดิม อาทิเช่น เคร่ืองแกงกระป๋อง ต้มยํา  

ประกอบกับราคาวัตถุดิบท่ีเคยปรับเพิ่มขึน้ในปี 2554 เช่นมะพร้าวมีการปรับราคาลดลง ในขณะเดียวกันบริษัท

พยายามต่อรองลดราคาวตัถดิุบจากผู้จดัจําหน่ายรายเดิมและพยายามจดัหาวตัถดิุบจากผู้ จําหน่ายรายใหม่ๆ ท่ีให้

ต้นทนุต่ํากวา่เดิม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 349.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบั 307.73 ล้านบาท หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบับริษัทมีการ

ปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําตามนโยบายของภาครัฐจึงส่งผลทําให้ค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึน้จาก 20.68 ล้านบาท เป็น 

29.31 ล้านบาท แต่เม่ือคิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการขายสินค้าพบว่ามีสดัสว่นใกล้เคียงกนัเท่ากบัร้อยละ 75.32 

และ 75.11 สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 และ 2555 ตามลําดบั   
  
 กาํไรขัน้ต้น  
 กําไรขัน้ต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 82.13 ล้านบาท 106.89 ล้าน

บาท 133.41 ล้านบาท และ 114.56 ล้านบาท และมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้มาโดยตลอดจากร้อยละ 16.46 ร้อย

ละ 20.84 ร้อยละ 24.74 และร้อยละ 24.68 ในปี 2553-2555 สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ตามลําดบั ทัง้นีเ้น่ืองจาก

ท่ีผา่นมาบริษัทพยายามสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์ท่ีให้อตัรากําไรสงู ประกอบกบับริษัทพยายามลดต้นทนุวตัถดิุบใน

การผลิตโดยการคิดค้นสตูรส่วนผสมทดแทนใหม่ท่ีประหยดักว่าแต่ให้รสชาดรสชาติและคณุภาพคงเดิม การควบคมุ

ราคาต้นทนุวตัถดิุบโดยการเจรจาต่อรองกบัผู้จดัจําหน่าย ในขณะเดียวกนัพยายามท่ีจะควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิต

ให้อยู่ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม และจากพยายามดงักลา่วสง่ผลทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้มา

โดยตลอด อตัรากําไรขัน้ต้นเฉล่ียของสินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความแตกต่างกันไป โดยปี 2553-

2555 และงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 อตัรากําไรขัน้ต้นเฉล่ียของกลุ่มผลิตภัณฑ์หลกัๆ ของบริษัทอยู่ระหว่างร้อยละ 

17-23     
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 86.58 ล้านบาท 88.73 ล้านบาท และ 118.31 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 17.35 ร้อยละ 17.30 และร้อยละ 21.94 ในปี 2553-2555 ตามลําดบั และเท่ากบั 90.92 ล้านบาท 

และ 95.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.19 และร้อยละ 20.68 สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2555 และ 2556 

ตามลําดบั 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(ม.ค.-ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 22.83 4.58 19.86 3.87 27.60 5.12 27.79 5.99 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 63.75 12.78 68.87 13.43 90.71 16.82 68.19 14.69 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร 

86.58 17.35 88.73 17.30 118.31 21.94 95.98 20.68 

รายได้จากการขายสินค้า 498.98 100.00 512.82 100.00 539.29 100.00 464.14 100.00 

1/ ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า 

 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2553-2555 ประกอบด้วย ค่านายหน้าประมาณร้อยละ 44-58 ค่าขนส่งออก

ประมาณร้อยละ 25-32 ค่าส่งเสริมการขายประมาณร้อยละ 13-23    และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานประมาณร้อย

ละ 4-8 ของคา่ใช้จ่ายในการขาย  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 22.83 ล้านบาท  19.86 ล้านบาท และ 27.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.58 ร้อย

ละ 3.87 และร้อยละ 5.12 ของรายได้จากการขายในปี 2553-2555 ตามลําดบั  ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2554 ลดลง

เน่ืองจากบริษัทยกเลิกการจ่ายค่านายหน้าให้กับนายหน้ารายหนึ่ง สําหรับปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้

เน่ืองจากบริษัทมีการปรับขึน้อตัราค่านายหน้าจ่าย รวมถึงร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการค้าในการจดักิจกรรมส่งเสริม

การขายเพ่ือให้ผู้บริโภคในต่างประเทศรู้จักสินค้าของบริษัทมากย่ิงขึน้ ในขณะเดียวกันมีการรับพนักงานฝ่ายขาย

ตา่งประเทศเพิ่มขึน้เพ่ือให้บริการลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ  

สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 27.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนซึ่งเท่ากบั 20.30 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากบริษัทปรับขึน้อตัราค่านายหน้า ประกอบกบัยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้

จึงส่งผลให้ค่านายหน้าเพิ่มขึน้จาก 8.13 ล้านบาท เป็น 15.81 ล้านบาท สําหรับงวด 9 เดือนปี 2555 และ 2556 

ตามลําดบั 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2553-2555 ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานประมาณร้อยละ  28-37  

คา่สาธารณปูโภคและคา่เดินทางประมาณร้อยละ 28-32   คา่ท่ีปรึกษา คา่รับรองและคา่บริการต่างๆประมาณร้อยละ  

21-26  และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 11-14 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั 63.75 ล้านบาท  68.87 ล้านบาท และ 90.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

12.78 ร้อยละ 13.43 และร้อยละ 16.82 ของรายได้จากการขายสนิค้า ในปี 2553-2555 ตามลําดบั  

ปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 5.12 ล้านบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษัทมีการปรับขึน้อตัรา

เงินเดือนประจําปีของพนักงาน การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเย่ียมลูกค้าและงานแสดงสินค้าใน

ตา่งประเทศ และคา่เส่ือมราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

ปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 21.84 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากการปรับขึน้อตัราเงินเดือน

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําของภาครัฐส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมขึน้ 7.06 

ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเย่ียมลูกค้าและงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพ่ือกระตุ้น

ยอดขาย 3.01 ล้านบาท  การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด้านต่างๆ และค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมกบัธนาคาร

เน่ืองจากมีการขอวงเงินสินเช่ือเพิ่มเพ่ือซือ้ท่ีดินขยายโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ระยอง รวม 3.94 ล้าน

บาท การเพิ่มขึน้ของค่าเช่า 0.63 ล้านบาท จากการเช่าพืน้ท่ีอาคารสินธรเพ่ือเปิดเป็นสํานักงานสาขาของบริษัท   
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นอกจากนีใ้นปี 2555 บริษัทมีการตัง้หนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูค้า 2 รายท่ีค้างชําระนานเกิน 1 ปี จํานวน 2.62 ล้าน

บาท และสนิค้ามีปัญหาท่ีตา่งประเทศอีกจํานวน 2.41 ล้านบาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 68.19 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบั 70.63 ล้านบาท ถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2556 บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับขึน้

เงินเดือนพนกังานตามนโยบายคา่แรงขัน้ต่ําเตม็ตลอดช่วง 9 เดือนแรกปี 2556 ก็ตาม ทัง้นีเ้น่ืองจากงวดเก้าเดือนแรก

ปี 2555 บริษัทมีการบนัทกึสํารองสินค้ามีปัญหาท่ีต่างประเทศประมาณ 7.18 ล้านบาท แล้วมีการกลบัรายการออก

ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 เพราะบริษัทมีการจ่ายจริงเพียง 2.41 ล้านบาท  ประกอบกบับริษัทพยายามควบคมุ

คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้อยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม อีกทัง้ในช่วงปี 2556 บริษัทไมมี่คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูและสํารองสินค้ามีปัญหาเพิ่มเติม จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ลดลงเม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 
ความสามารถในการทาํกาํไร (ไม่รวมรายได้จากการลงทุน) 
ความสามารถในการทํากําไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มขึน้มาโดยตลอด จาก 82.13 ล้านบาท 106.89 ล้าน

บาท 133.41 ล้านบาท และ 114.56 ล้านบาท ในขณะท่ีกําไรจากการดําเนินงานมีการเพิ่มขึน้และลดลงจาก (5.70) 

ล้านบาท เป็น 24.07 ล้านบาท 21.71 ล้านบาท และ 24.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 16.46 ร้อย

ละ 20.84 ร้อยละ 24.74 และร้อยละ 24.68  อตัรากําไรจากการดําเนินงานร้อยละ (1.14) ร้อยละ 4.69 ร้อยละ 4.03 

และร้อยละ 5.24  ในปี 2553 – 2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 ตามลําดบั ทัง้นีก้ารลดลงของกําไรจากการ

ดําเนินงานในปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึง่รายการหลกัๆ ได้แก่ ค่า

นายหน้าท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้และจากการปรับขึน้อตัราค่านายหน้า การเพิ่มขึน้ของการส่งเสริมการขาย

เพ่ือกระตุ้นยอดขาย การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานตามการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต่ําของภาครัฐ รวมถึงการ

ตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูและสนิค้ามีปัญหา 5.03 ล้านบาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 กําไรจากการดําเนินงานและอตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายได้มีการเติบโตถึงร้อยละ 17.82 ประกอบกบัมีค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีเกิดขึน้

เฉพาะปี 2555 เช่น หนีส้งสยัจะสญู สํารองสินค้ามีปัญหา เป็นต้น จึงสง่ผลทําให้ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสําหรับงวดเก้า

เดือนปี 2556 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

เน่ืองจากบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากภายในเพ่ือใช้หมุนเวียนในกิจการ จึงทําให้ต้นทุนทางการเงินของ

บริษัทมีจํานวนไม่มากอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทได้รับการส่งเสริมการส่งออกจาก BOI ซึ่ง

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม จึงทําให้ค่าใช้จ่าย

ทางภาษีของบริษัทมีจํานวนไม่มากอยู่ระหว่าง 0.01-1.43 ล้านบาท ในปี 2553-2555 และงวดเก้าเดือนปี 2556 จึง

สง่ผลทําให้กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ มีจํานวนใกล้เคียงกบักําไรจากการดําเนินงาน โดยมีการปรับตวัเพิ่มขึน้จาก (ขาดทนุ) 

สทุธิ (6.52) ล้านบาท เป็น 21.91 ล้านบาท และ 19.61 ล้านบาท และ 23.31 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากการลงทนุ) 

หรือคิดเป็นอตัรกําไร(ขาดทนุ)สทุธิร้อยละ (1.13) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 4.22 ร้อยละ 3.47 และร้อยละ 4.96 ในปี 2553-

2555 และงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั  
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(ม.ค.-ก.ย.) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กําไรขัน้ต้น 82.13 16.46 106.89 20.84 133.41 24.74 114.56 24.68 

กําไรจากการดําเนินงาน1/ (5.70) (1.14)2/ 24.07 4.692/ 21.71 4.032/ 24.32 5.242/ 

กําไรสทุธิ1/ (6.52)    (1.13)3/ 21.91 4.223/ 19.61 3.473/ 23.31 4.963/ 

1/ กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสทุธิไม่รวมรายได้จากการลงทนุ 

2/ อตัรากําไรจากการดําเนินงาน =  (กําไรจากการดําเนินงาน – รายได้จากการลงทนุ) / รายได้จากการขาย  

3/ อตัรากําไรสทุธิ = (กําไรสทุธิ – รายได้จากการลงทนุ) / รายได้รวม 

 
12.2.2  การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนประมาณร้อยละ 40-60 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ประมาณร้อยละ 40-60 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2556  

ได้แก่  ลกูหนีก้ารค้าร้อยละ 22.46  สินค้าคงเหลือร้อยละ 25.38 และท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิร้อยละ 36.24 รวม

คิดเป็นร้อยละ 84.08 ของสนิทรัพย์รวม  

สินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้มาโดยตลอดจาก 204.01 ล้านบาท 216.72 ล้านบาท  264.79 ล้าน

บาท และ 273.82 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  สาเหตหุลกัท่ีทําให้สินทรัพย์รวม

ในปี 2555 เพิ่มขึน้ 48.07 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการซือ้ท่ีดินในเขตพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีเ้พ่ือรองรับ

การขยายโรงงานแห่งท่ี 2 จํานวน 35.72 ล้านบาท  และเกิดจากการท่ีบริษัทจําหน่ายเงินลงทนุเผ่ือขายและมีกําไร

จากการขาย 19.22 ล้านบาท ณ วนัสิน้ปี 2555 โดยบนัทึกเป็นรายการหนึ่งในลกูหนีอ่ื้น ส่วน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขาย 

 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของสนิทรัพย์รวม มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า 
ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเกือบทัง้หมดเป็นลกูหนีก้ารค้าต่างประเทศ โดยมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้จาก 24.62 

ล้านบาท 34.06 ล้านบาท 33.25 ล้านบาท และ 61.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.07 ร้อยละ 15.72 ร้อยละ 

12.56 และร้อยละ 22.46 ณ สิน้ปี 2553 - 2555 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 ตามลําดบั สาเหตุหลกัท่ีทําให้

ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เพิ่มขึน้ เน่ืองจากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

กลุ่มลกูค้าของบริษัทชะลอตวักว่าท่ีคาดในขณะท่ีไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้ ลกูค้าทยอย

สัง่สินค้าเพิ่มมากขึน้เพ่ือชดเชยสต๊อกสินค้าท่ีลดลงและรองรับความต้องการสินค้าเพ่ือเตรียมรับกบัเทศกาลในช่วง

ปลายปี ส่งผลทําให้ในช่วงสิน้ไตรมาสท่ี 3 ของ 2556 จึงมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็นจํานวนมากตามการเพ่ิมขึน้ของ

รายได้จากการขาย  

บริษัทมีเง่ือนไขการรับชําระเงิน 3 แบบหลกัๆ ได้แก่ DP  T/T และ L/C  โดยให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า

ต่างประเทศอยู่ระหว่าง 0-45 วนั  และลกูค้าในประเทศ 60 วนั  โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ระหว่าง 19-28 วนั  

ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556  ทัง้นี ้ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ารค้าของบริษัท ณ สิน้ปี 2553-

2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แยกตามอายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระได้ดงันี ้
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ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 13.98 56.80 27.81 81.64 29.27 81.59 4.22 6.58 

เกินกําหนดชําระ         

 - น้อยกวา่ 3 เดือน 7.63 31.00 3.69 10.82 4.11 11.46 57.37 89.45 

 - 3 – 6 เดือน 1.72 6.99 - - 0.01 0.03 - - 

 - 6 – 12 เดือน 1.28 5.21 - - - - - - 

 - มากกวา่ 12  เดือน - - 2.57 7.54 2.48 6.92 2.55 3.97 

    รวม 24.62 100.00 34.06 100.00 35.87 100.00 64.13 100.00 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1/ - - - - (2.62) (7.29) (2.62) (4.08) 

ลูกหนีก้ารค้า –สุทธิ 24.62 100.00 34.06 100.00 33.25 92.71 61.51 95.92 

หมายเหต ุ: 1/  บริษัทมีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณจากอายลุกูหนีแ้ละจากประวติัการชําระหนีร้วมถึงการคาดการณ์

เก่ียวกบัการชําระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า  โดยกําหนดอตัราการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ 6-9 เดือน ใน

อตัราร้อยละ 50  ค้างชําระ 9-12 เดือน ในอตัราร้อยละ 75 และมากกวา่ 12 เดือน ในอตัราร้อยละ 100 

 

 ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระอยู่ระหว่างร้อยละ 7-82 เกินกําหนดน้อยกว่า 3 เดือนอยู่

ระหว่างร้อยละ 11-90 เกินกําหนด 3-6 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 0-7 เกินกําหนด 6-12 เดือนอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5 

และลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระเกินกวา่ 12 เดือนขึน้ไปมีจํานวนร้อยละ 0–8 ของลกูหนีก้ารค้า  

จากตารางข้างต้นเห็นว่า ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 สดัส่วนลกูหนีท่ี้ยังไม่ครบกําหนดมีจํานวนลดลง 

และลกูหนีเ้กินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือนมีจํานวนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทมีการเปล่ียนการนบัอายลุกูหนี ้

การค้าใหม่ จากเดิมเร่ิมนบัอายลุกูหนีก้ารค้าหลงัจากวนั Bill of lading (B/L) date ประมาณ 7-10 วนั เปล่ียนเป็น

เร่ิมนบัเร็วขึน้โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนั B/L date จึงสง่ผลทําให้ลกูค้าถกูจดัอายลุกูหนีอ้ยู่ในช่วงเกินกําหนดชําระน้อยกว่า 

3 เดือนเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วภายหลงัได้มีการชําระหนีเ้ข้ามาครบถ้วน 

จากประสบการณ์ในอดีตลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน มกัไม่ค่อยเกิดขึน้หรืออยู่

ในระดบัต่ํา ซึ่งมีจํานวน 2 รายค้างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2553 โดยมีจํานวนคงค้าง ณ สิน้งวดแตกต่างกันอยู่

ระหวา่ง  2.48-2.55 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554-2555 และ ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  ซึง่เป็นผลของการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีบนัทึก โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ลกูหนีร้ายท่ี 1 มียอดคงค้าง  2.27 ล้านบาท  

และลกูหนีร้ายท่ี  2  มียอดคงค้าง 0.28 ล้านบาท  ทัง้นี ้บริษัทได้มีการหยดุจําหน่ายสินค้าให้กบัลกูหนีท้ัง้ 2 รายแล้ว

ตัง้แต่ปลายปี 2553 และมีการติดตามทวงถามหนีม้าโดยตลอด แต่ยงัไม่ได้มีการดําเนินการทางกฎหมายแต่อย่างใด

เน่ืองจากท่ีปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอาจไม่คุ้มกบัมลูหนีท่ี้จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการควบคมุลกูหนีค้งค้างเกินกําหนดเวลาในการชําระเงินและการจําหน่ายหนีส้ญูของบริษัท ท่ีกําหนดว่า

บริษัทจะดําเนินการฟ้องร้องลกูหนีต้่างประเทศท่ีผิดนดัชําระหนีห้ากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายพิจารณาแล้วว่า

ผลประโยชน์ท่ีได้จากการฟ้องร้องคุ้มกบัคา่ใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตามในปี 2555 บริษัทได้มีการตัง้

สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับลกูหนีก้ารค้าทัง้ 2 รายดงักลา่วเตม็จํานวนเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

อธิบาย

เพิ่มเติม

เก่ียวกบัการ

เพิ่มขึน้ของ

ลกูหนี ้

การค้าท่ีเกิน

กําหนดชําระ

แตน้่อยกวา่ 

3 เดือน 
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ลูกหนีอ่ื้น 

 
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเงินลงทนุ

เผ่ือขาย 

5.63 2.76 - - 27.09 10.23 - - 

ลกูหนีอ่ื้นจากการขายสินทรัพย์

ถาวรและสินทรัพย์อ่ืน 

- - - - 11.18 4.22 - - 

อ่ืนๆ - - 0.64 0.29 0.13 0.05 0.02 0.01 

รวม 5.63 2.76 0.64 0.29 38.40 14.50 0.02 0.01 

1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขายเท่ากบั 5.63 ล้านบาท และ 27.09 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553 และ 

2555 ตามลําดับ ลูกหนีด้ังกล่าวเกิดจากในช่วงสิน้ปีบริษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายซึ่งอยู่

ระหวา่งรอรับชําระเงิน (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อเงินลงทนุเผ่ือขาย) 

ลูกหนีอ่ื้นจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อ่ืนเกิดจากบริษัทขายสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจได้แก่ บ้านพกัสวสัดิการพนักงาน ห้องฟิตเนต สระว่ายนํา้ เคร่ืองตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ  ซึ่ง

ตัง้อยู่บนท่ีดินของกรรมการในจงัหวดัชลบุรีให้กบักรรมการในเดือนธันวาคม 2555  ในราคาเท่ากบัมลูค่าตามบญัชี 

11.18 ล้านบาท (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมหวัข้อรายการระหว่างกนั) ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์แบ่งแยกทรัพย์สินของ

กรรมการและบริษัทให้ชัดเจนเพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึน้ โดย ณ วันท่ี 13 

พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับชําระเงินจากการขายสนิทรัพย์ดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

ลกูหนีอ่ื้นๆ ได้แก่ ค่าขายทรัพย์สินเศษซาก เช่น อะไหล่เคร่ืองจกัร บรรจุภณัฑ์ ลกูหนีค้่าไฟฟ้ากรรมการ 

และอ่ืนๆ เท่ากบั 0.64 ล้านบาท 0.13 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2554-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 ตามลําดบั 

 

สนิค้าคงเหลือ 

  

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้าสําเร็จรูป 8.58 26.66 3.19 8.94 3.25 7.94 6.58 9.08 

สินค้าระหวา่งผลิต 5.09 15.83 8.37 23.48 14.28 34.91 19.99 27.59 

วตัถดิุบและวสัดหีุบห่อ 17.28 53.71 22.58 63.34 21.40 52.32 42.73 58.96 

วสัดโุรงงาน 1.22 3.80 1.51 4.24 1.41 3.45 1.70 2.35 

สินค้าระหวา่งทาง - - - - 0.57 1.38 1.46 2.02 

    รวม 32.17 100.00 35.65 100.00 40.91 100.00 72.46 100.00 

หกั คา่เผ่ือสินค้ามลูคา่ลดลง 1/ (0.80) (2.48) - - (2.62) (6.41) (2.95) (4.07) 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 31.38 97.52 35.65 100.00 38.29 93.59 69.51 95.93 

1/      นโยบายค่าเผ่ือสินค้ามลูคา่ลดลง โดยกําหนดอตัราคา่เผ่ือสินค้ามลูค่าลดลงดงันี ้

- สินค้าก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูปอาย ุ9-12 เดือน ร้อยละ  50 อาย ุ1-1.5 ปี ร้อยละ 75 และอายมุากกวา่ 1.5 ปีขึน้ไป ร้อยละ 100  
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- วตัถดิุบ (ไม่รวมพริกดอง) วสัดหีุบห่อและบรรจภุณัฑ์  อาย ุ1-1.5 ปี ร้อยละ 50 อายมุากกว่า 1.5ปีขึน้ไปร้อยละ 100 ส่วนพริกดอง 

อายเุกิน 1 ปีขึน้ไป ร้อยละ 100 

 

สนิค้าคงเหลือสทุธิเทา่กบั 31.38 ล้านบาท 35.65 ล้านบาท 38.29 ล้านบาท และ 69.51 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.38 ร้อยละ 16.45 ร้อยละ 14.46 และร้อยละ 25.38 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั  ทัง้นี ้สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เพิ่มขึน้มากเน่ืองจากบริษัทมี

การจดัเตรียมวตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์ ให้เพียงพอสําหรับการผลติตามคําสัง่ซือ้ท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3  

วตัถดิุบและวสัดหีุบห่อ ได้แก่ นํา้ตาล พริก นํา้มะพร้าว บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น  มีสดัสว่นสงูสดุของสินค้า

คงเหลือประมาณร้อยละ 52-63 รองลงมาได้แก่ สินค้าระหว่างผลิตมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 16-35  โดย ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2556 มีจํานวนสงูเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปีก่อน เน่ืองจากในช่วงสิน้งวดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 มีคําสัง่ซือ้

สินค้าเข้ามาเป็นจํานวนมาก บริษัทจึงมีการจดัเตรียมวตัถดิุบเพ่ือรองรับการผลิตและมีสินค้าท่ีอยู่ระหว่างการผลิต

เพิ่มขึน้  

สินค้าสําเร็จรูปโดยปกติจะมีจํานวนไม่มากเน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่จะผลิตตามคําสัง่ซือ้และเม่ือผลิต

เสร็จแล้วจะถกูส่งออกไปยงัลกูค้าในช่วงเวลาอนัสัน้  โดยมีระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3 - 5  วนั   

ในปี 2553-2555 และสําหรับงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั    

สว่นวสัดโุรงงาน และสินค้าระหว่างทาง มีสดัสว่นร้อยละ 4-5  ของสินค้าคงเหลือ โดยสินค้าระหว่างทาง

จะเป็นวตัถดิุบท่ีสัง่ซือ้จากต่างประเทศ เช่น นํา้มนัพริก นํา้มนังา กระป๋อง ฝา กระเทียม วาซาบิ เน่ืองจากคณุภาพดี

และราคาถกู  

ทัง้นี ้บริษัทมีการพิจารณาคา่เผ่ือสนิค้ามลูคา่ลดลงจากสนิค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคณุภาพตาม

นโยบายท่ีบริษัทกําหนดอยูเ่สมอ 

 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ประกอบด้วย เงินมดัจําต่างๆ  ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลืองอ่ืนๆ 

เงินทดรองจ่ายพนกังาน และอ่ืนๆ เทา่กบั 11.28 ล้านบาท 6.41 ล้านบาท 8.28 ล้านบาท และ 7.42 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.53 ร้อยละ 2.96  ร้อยละ 3.13 และร้อยละ 2.71 ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

ตามลําดบั 

  

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

เงินมดัจํา2/ 5.87 2.88 1.90 0.88 2.42 0.91 1.49 0.54 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/3 1.32 0.65 2.04 0.94 1.51 0.57 3.10 1.13 

วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลืองอ่ืนๆ/4 1.09 0.54 1.02 0.47 1.40 0.53 1.11 0.40 

เงินทดรองจ่าย-พนกังาน 1.85 0.91 0.53 0.25 1.58 0.59 0.16 0.06 

อ่ืนๆ 1.14 0.56 0.92 0.42 1.38 0.52 1.57 0.57 

    รวม 11.28 5.53 6.41 2.96 8.28 3.13 7.42 2.71 

1/   ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
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2/   เงินมดัจํา ได้แก่ เงินมดัจําค่าบรรจภุณัฑ์สําหรับบรรจวุตัถดิุบ เช่น ถงัพลาสติก ถงุ  พาเลทเหล็ก พาเลทไม้ แผงไม้ กระดาษรอง เป็น

ต้น ท่ีบริษัทจะต้องวางมดัจําให้กบัร้านค้าท่ีจําหน่าย และอ่ืนๆ 

3/   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดินท่ีตัง้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัจ่ายล่วงหน้า ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 

คา่บริการตรวจติดตามระบบตา่งๆ เช่น ระบบ ISO เป็นต้น และอ่ืนๆ  

4/   วสัดอุปุกรณ์สิน้เปลืองอ่ืนๆ สว่นใหญ่ใช้ในโรงงานทัว่ไป เช่น ฟิมล์พนัพาเลท เทปกาว ผ้า เทปใส นํา้ยาโซเว้นท์ นํา้ยาทําความสะอาด 

เป็นต้น 

5/   เงินทดรองจ่ายพนกังาน ได้แก่ เงินท่ีบริษัทสํารองจ่ายให้กบัพนกังานสําหรับใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เช่น ค่าทําป้าย ค่า

ถงันํา้ด่ืม คา่ซือ้วตัถดิุบสด ซึง่ตอ่มาในไตรมาสท่ี 3/2556 บริษัทได้มีการยกเลิกการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพ่ือซือ้วตัถดิุบสดแล้ว   

 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย ได้แก่ ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดินรีสอร์ท จงัหวดัชลบรีุ เนือ้ท่ี 52 

ไร่ 20 ตารางวา ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท มลูค่าตามบญัชี 10.79 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 และ 14.97 ล้านบาท ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

 
เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทนุเผ่ือขายเกิดจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทโดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาดเท่ากบั 4.59 ล้านบาท 16.46 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553-2554 ตามลําดบั แต่เน่ืองจากการลงทุน

ดงักล่าวมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทจึงมีการจําหน่ายพอร์ตการลงทนุดงักล่าวออกไปทัง้หมดในเดือนธันวาคม 2555 

ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2555 ไม่คงเหลือยอดเงินลงทุนเผ่ือขาย แต่มีกําไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจํานวน 19.22 

ล้านบาท บนัทกึอยูใ่นรายได้จากการลงทนุปี 2555 

 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

  

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 9.17 4.15 9.17 4.02 35.72 15.11 35.72 14.93 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 47.55 21.51 62.15 27.24 47.76 20.21 43.55 18.20 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 110.00 49.77 109.48 47.98 107.28 45.39 113.61 47.49 

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้

สํานกังาน 14.68 6.64 15.82 6.93 10.68 4.52 11.44 4.78 

ยานพาหนะ 30.24 13.68 30.17 13.22 34.58 14.63 34.58 14.45 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 9.40 4.25 1.39 0.61 0.35 0.15 0.35 0.15 

รวม 221.03 100.00 228.17 100.00 236.37 100.00 239.25 100.00 

คา่เส่ือมราคาสะสม (115.37) (52.19) (124.54) (54.58) (125.98) (53.30) (140.02) (58.53) 

รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 105.67 47.81 103.63 45.42 110.39 46.70 99.23 41.47 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ มีจํานวนเท่ากับ  105.67 ล้านบาท 103.63 ล้านบาท 110.39 ล้านบาท 

และ 99.23 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ณ สิน้ปี 2554 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 2.04 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสิน้ปีก่อน สาเหตุหลัก

เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาประจําปี 2554 จํานวน 19.12 ล้านบาท มากกว่าการลงทนุเพิ่ม (จําหน่าย)ในสินทรัพย์สทุธิ

ระหวา่งปี ทัง้นี ้การลงทนุในสนิทรัพย์ระหวา่งปีหลกัๆ เกิดจากการลงทนุก่อสร้างอาคารบ้านพกัสวสัดิการบนท่ีดินของ

กรรมการท่ียังสร้างไม่เสร็จต่อเน่ืองมาจากปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านท่ีพักให้แก่

กรรมการท่ีเดินทางมาประชมุท่ีโรงงาน และการลงทนุตอ่เติมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดินรีสอร์ทเนือ้ท่ี 52 ไร่ 20 ตารางวา ซึง่

เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท สิง่ปลกูสร้างทัง้ 2 แหง่ตัง้อยูใ่นตําบลเขาคนัทรง อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

 ณ สิน้ปี 2555 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 6.76  ล้านบาท เม่ือเทียบกบัสิน้ปีก่อน โดยในระหว่างปี

มีการซือ้สนิทรัพย์เพิ่ม การจําหน่าย โอนสนิทรัพย์ และตดัจําหน่ายออกจากบญัชี ท่ีสําคญัดงันี ้

 รายการซือ้สินทรัพย์หลกัๆ ได้แก่   1) ซือ้ท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จ.ชลบรีุ เนือ้ท่ีรวม 12.757 ไร่ 

ในเดือนกนัยายน 2555 มลูค่า 35.72 ล้านบาท เพ่ือนํามาก่อสร้างโรงงานขยายกําลงัการผลิต ซึ่ง ณ สิน้ปี 2555 

บริษัทยงัไมไ่ด้ดําเนินการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่2) ซือ้ยานพาหนะสําหรับใช้ในโรงงานและผู้บริหาร  8.22 ล้านบาท 

และ 3) เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ และงานระหว่างก่อสร้าง 6.10 ล้านบาท รวมราคาท่ีซือ้มาทัง้สิน้ 50.04 ล้าน

บาท 

 รายการขาย โอนสินทรัพย์ และตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีหลักๆ เป็นรายการขายโดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต และรายการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ออก

จากบญัชีเพ่ือให้งบการเงินสะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริง ได้แก่  

1) ขายบ้านพกัสวสัดิการ ห้องฟิตเนส สระว่ายนํา้บนท่ีดินกรรมการ จ.ชลบุรี ราคาขายเท่ากบัมลูค่าตาม

บญัชี 7.21 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2555 ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 7.70 ล้านบาท ในเดือน

เมษายน  2556  และเคร่ืองตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ  ราคาขายเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 3.97 

ล้านบาท คิดเป็นราคาขายซึง่เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี รวม 11.18 ล้านบาท ให้แก่กรรมการ  ซึง่บริษัทได้รับ

ชําระเงินจากการขายดงักลา่วในเดือนพฤษภาคม 2556   

2) สินทรัพย์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ได้แก่ เคร่ืองมืออุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้สํานักงาน เคร่ืองตกแต่ง

สํานกังาน ซึ่งนําไปจําหน่ายเป็นเศษซาก สินทรัพย์ดงักล่าวมีราคาทนุ 10.72 ล้านบาท มลูค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 0.15 ล้านบาท และราคาท่ีจําหน่ายเศษซากได้เทา่กบั 0.10  ล้านบาท  

3) ตัดจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากบัญชี ได้แก่ อาคารโรงข้าวสาร อาคารบ้านพักเรือนรับรอง  อาคาร

โรงงานอาหาร และอ่ืนๆ ราคาทนุ 1.9 ล้านบาท มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  เท่ากบั 0.87 

ล้านบาท ซึ่งถูกทุบทําลายเพ่ือก่อส้างอาคารสํานักงานปัจจุบันท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังตัง้แต่ปี 

2549 แตมิ่ได้ตดัออกจากบญัชี  

4) ขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินรีสอร์ทเนือ้ท่ี 52 ไร่ 20 ตารางวาให้แก่กรรมการ ราคาขายเท่ากับ 

14.97 ล้านบาท ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากบั 31.50 ล้านบาท แต ่

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวแต่กรรมการมีการจ่ายเงินมดัจําบางส่วน 

9.17 ล้านบาท รายการดงักลา่วจงึโอนออกไปบนัทกึในรายการสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายแทน  

(ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อรายการระหวา่งกนั) 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 11.16 ล้านบาท เม่ือเทียบกับสิน้ปีก่อน 

สาเหตุหลักเน่ืองจากในระหว่างปีบริษัทมีการซือ้สินทรัพย์ถาวรเพ่ิม 7.42 ล้านบาท แต่มีการจําหน่ายและโอน

สินทรัพย์ถาวร 4.18 ล้านบาท ทําให้สินทรัพย์ถาวรเพิ่มสทุธิเพียง 3.24 ล้านบาท ในทางกลบักันบริษัทมีการตดัค่า

เส่ือมราคาสินทรัพย์ระหว่างปี 14.41 ล้านบาท จึงสง่ผลให้สินทรัพย์ถาวรของบริษัทลดลง ณ วนัสิน้งวด ทัง้นีก้ารซือ้

สินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่จะเป็นการซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ิมในสายการผลิตผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและนํา้จิม้ เคร่ืองแกงและ

อ่ืนๆ เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ เช่น เคร่ืองปิดฝาขันเกลียวพลาสติกอัตโนมติั เคร่ืองปิดฝารีดเกลียวอลูมิเนียม

อตัโนมติั และเคร่ืองซีลฟอยด์ เป็นต้น  สว่นรายการจําหน่ายและโอนสินทรัพย์ท่ีสําคญัได้แก่  บริษัทขายสว่นปรับปรุง

อาคารบนท่ีดินรีสอร์ทเพิ่มเติมให้แก่กรรมการจํานวน 4.18 ล้านบาท โดย ณ วนัสิน้งวดไตรมาสท่ี 3 บริษัทยงัไม่มีการ

โอนกรรมสิทธ์ิแต่มีการทําสญัญาซือ้ขายเรียบร้อยแล้ว รายการดงักล่าวจึงโอนออกไปบนัทึกในรายการสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายแทน อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในอาคาร

เรียบร้อยแล้ว 

 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน ได้แก่ เงินมดัจําต่างๆ เช่น  เงินมดัจําค่ารถเช่า เงินมดัจําค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสิน

ธร เงินประกันความเสียหายจากการใช้โทรศพัท์ และเงินประกันบตัรจอดรถ เป็นต้น  เท่ากับ 0.43 ล้านบาท 1.89 

ล้านบาท 1.30 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21  ร้อยละ 0.87  ร้อยละ 0.49 และร้อยละ 0.62 

ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั 
 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีส้นิ 
หนีส้ินรวมของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่  เจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยในปี 

2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 61 ของหนีส้ินรวมของบริษัท  บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 91.06 ล้านบาท 85.32 ล้าน

บาท  97.87 ล้านบาท และ 125.94 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 44.64 ร้อยละ 39.37  ร้อยละ 36.96 และร้อยละ 

45.99 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั 

 
เจ้าหนีก้ารค้า 
เจ้าหนีก้ารค้า ได้แก่ ค่าวตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าท่ีดิน  เป็นต้น โดย ณ สิน้ปี 2553-2555 และ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แบ่งเป็นจ้าหนีก้ารค้าในประเทศประมาณร้อยละ 91-99 และเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ

ประมาณร้อยละ 1-9  ซึง่มีจํานวน  41.86  ล้านบาท 47.94 ล้านบาท 41.79 ล้านบาท และ 66.03  ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 ตามลําดบั บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศอยู่

ระหวา่ง 7 วนั (ของสด) – 120 วนั  และเจ้าหนีก้ารค้าตา่งประเทศอยูร่ะหวา่ง 0-30 วนั  
 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เจ้าหนีอ่ื้น และอ่ืนๆ โดยหนีส้ิน

หมนุเวียนอ่ืนเทา่กบั 19.11 ล้านบาท 21.92 ล้านบาท 28.42 ล้านบาท และ 38.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.37 

ร้อยละ 10.11 ร้อยละ 10.73 และร้อยละ 14.07 ณ สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั 
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ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย 56 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย2/ 17.59 8.62 18.03 8.32 17.73 6.70 24.88 9.08 

รายได้รับล่วงหน้า3/ 0.98 0.48 2.41 1.11 9.68 3.65 12.60 4.60 

เจ้าหนีอ่ื้น 0.04 0.02 1.04 0.48 0.02 0.01 0.02 0.01 

อ่ืนๆ เช่น เจ้าหนีส้รรพากร 

เจ้าหนีป้ระกนัสงัคม และ

สํารองเลีย้งชีพ 0.50 0.25 0.44 0.20 0.99 0.37 1.04 0.38 

รวม  19.11 9.37 21.92 10.11 28.42 10.73 38.53 14.07 

1/  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

2/  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย ได้แก่ คา่ตรวจสอบบญัชีค้างจ่าย คา่โบนสัค้างจ่าย  คา่สว่นลดจ่ายและคอมมิชชัน่ค้างจ่าย 

3/  รายได้รับลว่งหน้า ได้แก่ เงินมดัจําคา่ท่ีดินรีสอร์ท รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าตามเง่ือนการชําระเงิน เช่น T/T 50% ลกูค้าจะจ่ายเงิน

ให้กบับริษัทก่อนร้อยละ 50 บริษัทจงึนําสง่สินค้าลงเรือ เป็นต้น   

 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

- - - - 3.66 1.38 3.76 1.48 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 

- - - - 14.43 5.45 12.53 4.93 

รวมเงนิกู้ยมืระยะยาว - - - - 17.96 6.83 16.28 6.41 
1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

 

 บริษัทได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 19 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 

โดยมีการจดจํานองท่ีดินในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตีซ้ึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทไว้เพ่ือคํา้ประกนัเงินกู้ ยืมระยะ

ยาวดงักล่าว อตัราดอกเบีย้ MLR หกัร้อยละ 1.5 ต่อปี กําหนดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมรวมดอกเบีย้เดือนละ 0.38 ล้าน

บาท โดยให้เร่ิมจ่ายตัง้แต่เดือนกนัยายน 2555-เดือนกันยายน 2560 ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทสามารถจ่ายชําระเงินกู้ ยืม

รวมดอกเบีย้รายเดือนได้ตามเง่ือนไข  
 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ  

 
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 

4.49 2.20 4.28 1.98 3.59 1.35 1.95 0.71 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าทาง

การเงิน 

5.71 2.80 1.91 0.88 2.53 0.96 1.24 0.45 

รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า

การเงิน 

10.21 5.00 6.19 2.86 6.12 2.31 3.19 4.35 

1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
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หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินเท่ากบั 10.21 ล้านบาท 6.19 ล้านบาท 6.12 ล้านบาท และ 3.19  ล้านบาท ณ 

สิน้ปี 2553-2555 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั  เน่ืองจากบริษัทมีการซือ้รถยนต์โดยทําสญัญาเช่า

การเงินกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งจํานวน 4 คนั ก่อนปี 2555 และอีก 2 คนัในปี 2555  เพ่ือใช้เป็นรถยนต์สําหรับ

ผู้บริหาร ระยะเวลาในการผอ่นชําระคา่งวดอยูร่ะหวา่ง 36-48 เดือน และท่ีผา่นมาบริษัทมีการจ่ายชําระค่างวดได้ตาม

เง่ือนไข   
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2553 – 2555 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้มาโดยตลอดเท่ากบั 112.95  ล้านบาท 131.40 

ล้านบาท  และ 166.92 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีทุนชําระแล้วไม่เปล่ียนแปลงเป็น

จํานวนทัง้สิน้ 100 ล้านบาท  

การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2554 เทา่กบั 18.50 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ

กําไรสะสมจากผลกําไรสทุธิปี  2554 จํานวน 22.61ล้านบาท อีกทัง้ในระหว่างปีบริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล มีเพียง

การปรับผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขายลดลงระหวา่งงวด (4.16) ล้านบาท 

การเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 เท่ากบั 35.33 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทมีผล

ประกอบการกําไรสทุธิ 39.75 ล้านบาท กลบัรายการผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือ

ขายสะสม 4.32 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.87 บาท จํานวน 10 ล้านหุ้น มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 8.74 ล้านบาท และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเร่ืองภาษี

เงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้ 0.18 ล้านบาท    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลือ 147.88 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัสิน้ปีก่อน 

หรือลดลงจํานวน 19.03 ล้านบาท ถงึแม้ว่าในระหว่างงวด 9 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีการเพิ่มทนุชําระแล้ว 10 ล้าน

บาท และมีผลประกอบการกําไรจํานวน 23.36 ล้านบาท   แต่เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ ครัง้แรกใน

อัตราหุ้นละ 3.11 บาท จํานวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน  31.10 ล้านบาท ในเดือน

มกราคม 2556 ครัง้ท่ีสองในอตัราหุ้นละ 2.13 บาท จํานวน 10 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 

21.30 ล้านบาท  ในเดือนพฤษภาคม 2556  รวมเงินจ่ายปันผล 2 ครัง้ เทา่กบั 52.40 ล้านบาท 

 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

- การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 มีมติอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท

จํานวน 40 ล้านบาท เป็นผลทําให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 100  ล้านบาท เป็นจํานวน 140 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ10 บาท โดยแบ่งการเรียกชําระเป็น 2 ครัง้ คือครัง้แรกจํานวน 10 

ล้านบาทในเดือนเมษายน 2556 และครัง้ท่ี 2 จํานวน 30 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2556 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2556  เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 มีมติอนมุติัดงันี ้

1) อนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

2) อนมุติัการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ซึง่

จะทําให้จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทเพิ่มขึน้จากเดิม 14 ล้านหุ้น เป็น 280 ล้านหุ้น 
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3) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยทุนท่ีออก

จํานวน 35 ล้านบาท เป็นการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 70 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือ

เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป ทัง้นีบ้ริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

แล้วในต้นเดือนธนัวาคม 2556  

 
ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ ณ วันที่  30 กันยายน 2556 

1. บริษัทได้ทําสญัญาเช่าดําเนินงานหลายฉบับครอบคลุมถึงการเช่ายานพาหนะ การเช่าสํานักงาน  

และเช่าท่ีดิน  ซึ่งมีระยะเวลาเช่าต่างๆ กนัจนถึงปี 2559 ปี 2558 และปี 2573 ตามลําดบั โดยท่ีจะต้องจ่ายชําระ

ภายใน 1 ปี เป็นจํานวน  2.08 ล้านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 6.70 ล้านบาท และเกินกว่า 5 ปี 

จํานวน  15.61 ล้านบาท รวมเทา่กบั 24.39 ล้านบาท  

2. บริษัทมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งจากการทําสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจํานวนเงิน 4.84 ล้านยโูร และจํานวน 0.23 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

หรือเทียบเทา่เงินบาทเป็นจํานวนเงิน 196.87 ล้านบาท และจํานวน 6.80 ล้านบาท ตามลําดบั  

3. บริษัทมีหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ตามหนงัสือคํา้ประกนัท่ีธนาคารออกให้เพ่ือปฏิบติับางประการโดยมีบญัชี
เงินฝากประจําเป็นหลกัประกนัจํานวน 2.20 ล้านบาท 

 
การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 25566 

(ม.ค.-ก.ย.) 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีส้ินดําเนินงาน         12.59  42.26 47.58 41.24 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 23.42 33.60 38.18 14.51 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (17.29) (36.78) (32.34) 30.37 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1.20 (3.89) (1.57) (49.93) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สทุธิ 7.34 (7.07) 4.27 (5.05) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 10.45 17.78 10.71 14.99 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 17.78 10.71 14.99 9.94 

 
กระแสเงนิสด 

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 23.42 ล้านบาท 33.60 ล้านบาท 

38.18 ล้านบาท  และ  14.51 ล้านบาท ในปี 2553-2555 และงวดเก้าเดือนแรกของปี 2556 ตามลําดบั โดยมียอด

เป็นบวกมาโดยตลอดเน่ืองจากบริษัทมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน

ดําเนินงานเพียงพอตอ่การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน   

บริษัทมีเงินสดสทุธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั (17.29) ล้านบาท (36.78) ล้านบาท (32.34) ล้าน

บาท และ 30.37 ล้านบาท ในปี 2553-2555 และงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั โดยในปี 2554 บริษัทมีการ

ลงทนุหลกัๆ ได้แก่ การลงทนุในตราสารทนุสทุธิ 15.68 ล้านบาท  และมีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรสทุธิ 16.78 ล้าน
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บาท รายการหลกัๆ ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการบนท่ีดินของกรรมการท่ียังสร้างไม่เสร็จต่อ

เน่ืองมาจากปี 2553 และการลงทนุตอ่เติมสิง่ปลกูสร้างบนท่ีดินรีสอร์ทเนือ้ท่ี 52 ไร่ 20 ตารางวา ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ

บริษัท สําหรับปี 2555 บริษัทมีการลงทนุซือ้ท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมติซิตีจํ้านวน 35.72 ล้านบาท และมีการลงทนุ

เพิ่มในตราสารทุน 29.12 ล้านบาท ส่วนงวดเก้าเดือนปี 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวก

เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารทนุ และเงินสดรับจากการขายท่ีดินรีสอร์ท 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 1.20 ล้านบาท (3.89) ล้านบาท (1.57) 

ล้านบาท และ (49.93) ล้านบาท ในปี 2553-2555  และงวดเก้าเดือนแรกปี 2556 ตามลําดบั ในปี 2554-2555  มีเงิน

สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น มากกว่าเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้และยาวจาก

สถาบนัการเงิน  สําหรับงวดเก้าเดือนปี 2556 มียอดติดลบสงูสาเหตหุลกัมาจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

52.40 ล้านบาท และจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ดอกเบีย้จ่าย ในขณะท่ีบริษัทมีเงินสดรับจากการ

เพิ่มทนุเพียง 10 ล้านบาท  

ในภาพรวมแล้ว บริษัทมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสทุธิเท่ากบั 7.34 ล้านบาท (7.07) ล้านบาท และ 

4.27  ล้านบาท และ (5.05) ล้านบาท ส่งผลทําให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวดเท่ากบั 

17.78 ล้านบาท 10.71 ล้านบาท 14.99 ล้านบาท และ 9.94 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 และ 30 

กนัยายน 2556 ตามลําดบั 

 
การวเิคราะห์อัตราส่วน 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.06 เท่า 1.05 เท่า 1.78 เท่า และ 1.45 เท่า ในปี 2553-2555 และ

งวด 9 เดือนปี 2556 ตามลําดับ   อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มขึน้ในปี 2555  เน่ืองจากสินทรัพย์หมนุเวียน

เพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทมีท่ีดินรีสอร์ทและสิ่งปลกูสร้างพร้อมขาย (สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 10.79 ล้าน

บาท) ซึง่จําหน่ายให้กรรมการแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธ์ิและจ่ายเพียงเงินมดัจําจึงถกูนํามาจดัเป็นสินทรัพย์

หมนุเวียนแทนจากเดิมท่ีถกูจดัเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน สว่นงวด 9 เดือนปี 2556 อตัราสว่นมีจํานวนลดลงเน่ืองจาก

บริษัทได้ยืดระยะเวลาการชําระหนีเ้จ้าหนีใ้ห้นานขึน้ และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ ส่งผลทําให้หนีส้ินหมนุเวียน

เพิ่มขึน้ 

 ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาในส่วนของอตัราส่วนสภาพคล่องอ่ืนได้แก่ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่มขึน้

จาก 18 วนั 21วนั 22 วนั และ 28 วนั ในปี 2553 – 2555 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั 

ในทางกลบักนัระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 32 วนั 40 วนั 40 วนั และ 42 วนั ในปี 2553 – 2555 

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั เช่นกนั ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ีพยายามจะ

ขอยืดระยะการจ่ายชําระหนีใ้ห้กับเจ้าหนีอ้อกไป เพ่ือท่ีบริษัทจะได้สามารถขยายระยะเวลาการให้เครดิตเทอมแก่

ลกูค้านานขึน้ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วบริษัทยงัคงมีนโยบายท่ีจะคงระยะเวลาห่างของระยะเวลาเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียและ

ชําระหนีเ้ฉล่ียให้ใกล้เคียงกบัในอดีตท่ีผา่นมา ซึง่จะทําให้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัท  

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิมเท่ากบั 5 วนั 5 วนั 3 วนั และ 4 วนั ในปี 2553 – 2555 

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั ทัง้นี ้เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่บริษัทจะผลิตสินค้าเพ่ือ

เพิ่มเติมการวิเคราะห์อตัราสว่นท่ีสําคญั 
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จําหน่ายตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าจึงส่งผลทําให้ระยะเวลาในการขายเฉลี่ยของบริษัทค่อนข้างสัน้และใกล้เคียงเดิมมา

โดยตลอด 

 
อัตราส่วนที่สาํคัญอ่ืนๆ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ (3.39) ร้อยละ 10.42 ร้อยละ 8.15 (ไม่รวมกําไรจากการขายเงิน

ลงทุน) และร้อยละ 11.54 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553-2555 และ 30 กันยายน 2556 ตามลําดับ  โดยอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ณ สิน้ปี 2554 เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการกําไร สว่นสิน้ปี 2555 

มีอตัราส่วนลดลงเน่ืองจากความสามารถในการทํากําไรท่ีเกิดจากการดําเนินงานมีจํานวนใกล้เคียงกับปีก่อน แต่

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวนเพิ่มขึน้จากการซือ้ท่ีดินท่ีนิคมอมตะซิตี ้สําหรับสิน้งวดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 

สนิทรัพย์รวมมีจํานวนใกล้เคียงเดิม ในขณะท่ีบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึน้จงึทําให้อตัราสว่นเพิ่มขึน้ 

อตัราสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทเท่ากบั 0.81 เท่า 0.65 เท่า 0.59 เท่า และ 0.85 

เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553-2555 และ ณ 30 กนัยายน 2556 ตามลําดบั โดยอตัราสว่น D/E ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2553-2554 มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพียงพอทําให้ไม่มีการก่อหนีเ้งินกู้ ยืมกับ

สถาบนัเพิ่มเติมจึงทําให้หนีส้ินรวมของบริษัทลดลง ประกอบกบัในปี 2554 บริษัทมีผลประกอบการกําไรทําให้ส่วน

ของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ สําหรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อตัราส่วน D/E  ยงัมีแนวโน้มลดลงถึงแม้ว่าหนีส้ินรวมจะ

เพ่ิมขึน้จากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือนําไปซือ้ท่ีดินในนิคมอมติซิตีเ้พ่ือก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ก็ตาม 

แต่เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการกําไรทัง้ท่ีมาจากกําไรจากการดําเนินงานปกติและกําไรจากการ

จําหน่ายเงินลงทนุรวมกนัแล้วประมาณ 39.75 ล้านบาท จึงส่งผลทําให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เร็วกว่าหนีส้ินรวมท่ี

เพ่ิมขึน้  ส่วน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 อตัราสว่น D/E มีจํานวนเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าและค่าใช้จ่ายค้าง

จ่าย เช่น เงินเดือนพนกังานค้างจ่าย สว่นลดค้างจ่าย ค่าคอมมิชชัน่ค้างจ่าย เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง

เน่ืองจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 


