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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 
ในรอบระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ดรั้บผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ส ำคญัหลำยเหตุกำรณ์ดว้ยกนั

เช่น เหตุกำรณ์สึนำมิท่ีประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเดือนเมษำยน 2554 และเหตุกำรณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปี 2554 
และในปี 2556 อุตสำหกรรมยำนยนต์ไดเ้กิดกำรชะลอตวัลงภำยหลงัจำกหมดนโยบำยรถคนัแรก จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้
บริษทัฯไดพ้ยำยำมท่ีจะลดกำรพึงพำอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยกำรเพ่ิมสดัส่วนรำยไดจ้ำกหนงัเฟอร์นิเจอร์และหนงัรองเทำ้มำก
ข้ึน แต่ยงัคงมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนตเ์ป็นรำยไดห้ลกั 

(ลำ้นบำท) 

รำยได้จำกกำรประกอบธุรกจิ 
ปี 2556 ปี 2555 

รำยได้ % รำยได้ % 

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ 1,369 76% 1,570 82% 
รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 419 23% 321 17% 

รำยไดอ่ื้น 9 1% 25 1% 

รวม 1,797 100% 1,916 100% 
 
 ปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต ์ปรับตวัลดลง 201 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับตวัลดลงร้อยละ 13 
ในขณะท่ีรำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนตป์รับตวัสูงข้ึน  98 ลำ้นบำท จำกปี 2555 ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นโยบำยของบริษทัฯ 
  

กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน  
ผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 งบกำรเงินรวมของบริษทัมีก ำไรสุทธิ 197 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมีก ำไรสุทธิ 

249 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิลดลง 52 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 20.9 โดยเป็นผลจำกปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รำยได้ 

ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดร้วม 1,797 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัมีรำยไดร้วม 1,916 ลำ้นบำท บริษทัมียอด
รำยไดล้ดลง 119 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6.2 ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรชะลอตวัลงภำยหลงัจำกหมดนโยบำยรถคนัแรก และใน
ปี 2556 บริษทัฯขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1 ลำ้นบำท ในขณะท่ีปี 2555 บริษทัฯมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 16 ลำ้นบำท ซ่ึง
รับรู้เป็นรำยไดอ่ื้น 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 ต้นทุนขำยและบริกำร   

ในปี 2556 บริษทัมีตน้ทุนขำย 1,414 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 79 ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำย เปรียบเทียบกบัปี 2555 
บริษทัมีตน้ทุนกำรขำย 1,465 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 77 ของยอดรำยไดจ้ำกกำรขำย ซ่ึงอตัรำร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจำกตน้ทุน
หนงัท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 
ในปี 2556 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 116 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรำยไดร้วม เปรียบเทียบกบั

ปี 2555 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 103 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรำยไดร้วม บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และบริหำรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกในปี 2556 มีค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งออกมำข้ึนตำมกำรเพ่ิมข้ึนของยอดขำยต่ำงประเทศ 

(ลำ้นบำท) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
ปี 2556 ปี 2555 

รำยได้ % รำยได้ % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 1,260 70% 1,587 84% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 528 30% 304 16% 

รวม 1,788 100% 1,891 100% 
 

 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ   
 ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินของบริษทั ในปี 2556 มีจ ำนวนเท่ำกบั 41 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 7 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15 เน่ืองมำจำกปี 2556 บริษทัฯมีกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึนท ำใหใ้ชเ้งินกูห้มุนเวยีนเพ่ือใช้
ในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบลดลง 
 

กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์  
 สินทรัพยห์ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย เงินสด ลูกหน้ี สินคำ้คงเหลือ และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์
รวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 มีมูลค่ำเท่ำกบั 2,179 ลำ้นบำท ลดลง 102 ลำ้นบำท จำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปน้ี 
 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 70 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 
2555 จ ำนวน 39 ลำ้นบำท 
 
 ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 253 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 29 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10 เน่ืองจำกยอดขำยท่ีลดลง 

 
 สินค้ำคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 สินคำ้คงเหลือสุทธิของบริษทัมีมูลค่ำเท่ำกบั 604 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 121 
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีปัจจยัหลกัมำจำกกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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หนีสิ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,125 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2555 เป็นจ ำนวน 228 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 17 โดยมีปัจจยัหลกัคือ ในปี 2556 บริษทัมีนโยบำยลดปริมำณสินคำ้คงเหลือ ท ำใหใ้ชเ้งินกูห้มุนเวยีนเพ่ือใชใ้นกำรสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบลดลง 
   
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,053 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 เป็นจ ำนวน 127 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 14 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรท่ีมีก ำไรสุทธิ 197 ลำ้นบำท และมีกำรเปล่ียนวธีิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินสดเป็น
หุน้ปันผลในกำรจ่ำยปันผลเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556  
 
กำรวเิครำะห์กระแสเงนิสด 

ในปี 2555 บริษทัมีเงินสดเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 39 ลำ้นบำท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 412 
ลำ้นบำท เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน  135 ลำ้นบำท และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (ช ำระหน้ีเงิน
กูย้มื และจ่ำยเงินปันผล) จ ำนวน 238 ลำ้นบำท 
  
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 บริษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ ส ำนกังำนเอินส์ท แอนด ์ ยงั จ ำกดั จ ำนวน 1,530,000 บำท โดยเป็น
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งจ ำนวน  ทั้งน้ี บริษทั ไม่มีภำระค่ำบริกำรอ่ืน (Non-
Audit Fee) ท่ีช ำระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี
และส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัแต่อยำ่งใด 


