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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
สรุปสาระสําคญัและภาพรวมผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 

ในรอบระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์สําคญัหลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเดือนเมษายน ปี 2554  เหตุการณ์
อุทกภยัคร้ังใหญ่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 และในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ไดช้ะลอ
ตวัลงภายหลงัโครงการรถคนัแรก และในปี 2557 ท่ีผลกระทบจากโครงการรถคนัแรกยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศท่ีเกิดความไม่สงบข้ึน  ทาํให้ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ในปี 2557 เกิดการทรงตวัถึงชะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปีแรก   จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษทัฯ จึงพยายามท่ีจะลดการพ่ึงพาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากหนังเฟอร์นิเจอร์และหนัง
รองเทา้ใหม้ากข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม รายไดห้ลกัของบริษทัฯ กย็งัคงมาจากอุตสาหกรรมยานยนต ์

สําหรับในปี 2558 นั้น สืบเน่ืองจากในช่วงปลายปี 2557 เป็นตน้มา อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ในประเทศ เร่ิมมีสัญญาณการฟ้ืนตัวข้ึนอย่างชัดเจน และในปี 2558 น้ี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดป้ระเมินวา่ อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตจ์ะกลบัมาเติบโต
ไดอ้ยา่งสดใสอีกคร้ัง โดยประเมินวา่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตจ์ะมีอตัราการขยายตวัอยูร่ะหวา่ง 8 - 10% โดยยอด
การผลิตรถยนต์จะอยู่ท่ี 2.2 ลา้นคนั ซ่ึงเป็นการขยายตวัทั้ งจากตลาดรถในประเทศและอาเซียนภายหลงัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ประกอบกบัในปี 2558 จะมีการเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ ๆ เขา้สู่ตลาดเป็นจาํนวน
มาก เหล่าน้ี ลว้นส่งผลเชิงบวกต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในอนาคตทั้งส้ิน 

 
รายได้จากการประกอบธุรกจิ  

(ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 1,395 75% 1,369 76% 1,570 82% 
รายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 457 24% 419 23% 321 17% 

รายไดอ่ื้น 11 1% 9 1% 25 1% 

รวม 1,863 100% 1,797 100% 1,916 100% 
 
 ปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 26 ลา้นบาทจากปี 2556  หรือ 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนตป์รับตวัสูงข้ึน  38 ลา้นบาทจากปี 2556 
หรือปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
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รายได้จากการขายและบริการ    
(ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,423 77% 1,260 70% 1,587 84% 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 429 23% 528 30% 304 16% 

รวม 1,852 100% 1,788 100% 1,891 100% 
 
การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  
 

ผลการดาํเนินงานปี 2557 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 194 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงมี
กาํไรสุทธิ 197 ลา้นบาท กาํไรสุทธิลดลง 3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยเป็นผลจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รายได้ 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 1,863 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษทัมีรายไดร้วม 1,797 ลา้นบาท 
บริษทัฯ มียอดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 66 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากภาวะการชะลอตวัของ
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ ภายหลงัโครงการรถคนัแรกในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 แต่สถานการณ์
ยอดขายของบริษทัฯ เร่ิมกระเต้ืองข้ึนในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในภาวะการเมืองและเศรษฐกิจ
ในประเทศท่ีเร่ิมดีข้ึน และในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น ในขณะท่ี
ในปี 2556 บริษทัฯ มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1 ลา้นบาท  
 
ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนขายและบริการ   

ในปี  2557 บริษัทฯ  มีต้นทุนขาย 1,502 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  81.1 ของยอดรายได้จากการขาย 
เปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษทัฯ มีตน้ทุนการขาย 1,414 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของยอดรายไดจ้ากการขาย ซ่ึง
อตัราร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี เกิดจากภาวะตน้ทุนหนงัท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ในปี  2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 119 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได ้
เปรียบเทียบกบัปี 2555 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 116 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได ้ทั้งน้ี ใน
ปี 2557 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ ปรับเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ ในปี 2557 เท่ากบั 35 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 จาํนวน 6 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15  ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯ มีการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ประกอบกบัการไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 120 ลา้นบาท ทาํใหมี้กระแสเงินสดหมุนเวยีนเพียงพอในการจ่ายชาํระ
หน้ีก่อนกาํหนด สาํหรับหน้ีระยะสั้นและชาํระหน้ีตามกาํหนดและก่อนกาํหนดเวลา สาํหรับหน้ีระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน และการปรับประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัฯ รวมถึงความสามารถในการเจรจาปรับลด
อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2557 ปรับลดลงดงักล่าว 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย์  
 สินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสด ลกูหน้ี สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 2,142 ลา้นบาท ลดลง 36 ลา้นบาท จากปี 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 1.7 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 8 ลา้นบาท ลดลงจาก
ส้ินปี 2556 จาํนวน 62 ลา้นบาท 
 ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 339 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 
จาํนวน 86 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34  เน่ืองจากยอดขายท่ีปรับตวัสูงข้ึนในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 เป็นตน้
มา 
 สินค้าคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 620 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 
จาํนวน 16 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7   
 
หนีสิ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 1,044 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2556 เป็นจาํนวน 82 ลา้นบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.2  โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คง
คลงั รวมถึงการบริหารกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,098 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 เป็นจาํนวน 45 
ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3  
  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จาํนวน 1,530,000 บาท โดย
เป็นค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทั้งจาํนวน  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีภาระ
ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ท่ีชาํระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัแต่อยา่งใด 




