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16. การวิเคราะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจดัการ   

16.1 การวเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ การเปลี่ยนแปลงที่สาํคัญ 

16.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิท ี่ผ่านมา 

 ใน ปี 2553 ครอบครัวพรพฒันารักษ์ ได้ก่อตัง้บริษัทฯ เพ่ือประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ดแูลและบํารุงผิว และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (OEM)  โดยโรงงานผลิตแห่งแรก ตัง้อยู่ท่ีถนนเคหะร่มเกล้า จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นท่ีตัง้เดียวกับ
สํานกังานใหญ่ ตอ่มาในปี 2556 จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ดแูลและบํารุงผิว ความเชี่ยวชาญใน
การผลิตของบริษัทฯ ประกอบกับมองเห็นแนวโน้มการเติบโตในอนาคตท่ีดีของอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเร่ิมดําเนินการผลิต
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “NAMU LIFE” ของบริษัทฯ โดยมีชื่อกลุ่มผลิตภณัฑ์ว่า “SNAILWHITE” และมีผลิตภณัฑ์
แรกคือ NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream หลงัจากนัน้บริษัทฯ ได้มีการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มากขึน้ ได้แก่ผลิตภัณฑ์บํารุงและทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย และผลิตภัณฑ์กันแดด ในขนาดต่างๆ 
รวมถึง Gift set ซึง่รวมหลายผลิตภณัฑ์สําหรับเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ และได้มีการเลิกขายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ทําให้ใน
ปัจจบุนับริษัทฯ มีผลติภณัฑ์รวมทัง้สิน้ 15 ผลติภณัฑ์   

 โดยในเดือนมีนาคม ปี 2558 บริษัทฯ มีการจดัตัง้บริษัทย่อย คือ นาม ุไลฟ์ พลสั ด้วยทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท จํานวน 50,000 หุ้ น โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันท่ี นามุ ไลฟ์ พลัส จัดตัง้ เท่ากับ 
1,250,000 บาท มลูค่าหุ้นชําระแล้วหุ้นละ 25 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดแูลและบํารุงผิวของ
บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ีจดัตัง้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน นาม ุไลฟ์ พลสั ในสดัส่วนร้อยละ 69 และได้เพ่ิมสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 100 
ในปี 2559 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ หวัข้อท่ี 1.2 ความ
เป็นมาและพฒันาการท่ีสําคญั) ทําให้บริษัทฯ รับรู้เงินลงทนุใน นาม ุไลฟ์ พลสั เป็นบริษัทย่อย และรวมงบการเงินของ  นาม ุไลฟ์ 
พลสั ในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แตจ่ดัตัง้ 

 ในช่วงท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ เป็นผลมาจากแผนการตลาดของบริษัทฯ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้หลากหลายมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัการ
ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้บริโภคในประเทศให้ได้มากท่ีสดุ ซึ่งรวมถึงการเปิดร้านค้า “NAMU LIFE 
Shop” ของบริษัทฯ และการขยายธรุกิจไปยงัตา่งประเทศ โดยได้มีการขยายโรงงานเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต สง่ผลให้การ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เติบโตและมีความมัน่คงมากขึน้ 

16.1.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

รายได้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ย่อยของบริษัทฯ รวมถึง
แบ่งเป็นรายได้จากการขายภายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 
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สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท ี่ 31 มีนาคม 

2557 2558/4 2559 2559 2560 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม           

1. รายได้จาการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ           

1) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 401.9 91.7 878.3 91.8 1,072.7 89.0 318.8 88.1 297.1 82.8 

2) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวกาย 13.0 3.0 56.3 5.9 36.4 3.0 10.3 2.9 3.9 1.1 

3) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า  - 37.4 3.9 48.7 4.0 10.6 2.9 21.1 5.9 
4) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวกาย - - - - 9.8 0.8 - - 18.4 5.1 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู - - 27.9 2.9 58.9 4.9 14.2 3.9 13.3 3.7 
6) ชดุของขวญั 4.7 1.1 22.6 2.4 63.4 5.2 20.4 5.6 13.0 3.6 
7)      ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม/1  13.1 3.0 7.1 0.7 0.7 0.1 0.4 0.1 - - 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 432.7 98.8 1,029.6 107.6 1,290.6 107.0 374.7 103.5 366.8 102.2 

หกั สว่นลด/2 - - (77.0) (8.0) (91.0) (7.5) (12.8) (3.5) (11.8) (3.3) 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ – สทุธิ  432.7 98.8 952.6 99.6 1,199.6 99.5 361.9 100.0 355.0 98.9 

2. รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บํารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น (OEM) 5.3 1.2 2.5 0.2 1.9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 

รายได้จากการขายรวม 438.0 100.0 955.1 99.8 1,201.5 99.7 361.9 100.0 355.2 99.0 

รายได้อื่น/3 0.1 0.0  1.6 0.2  3.3 0.3 0.2 0.0 3.7 1.0 

รวม     438.1  100.0 956.7  100.0 1,204.8  100.0 362.1 100.0 358.9 100.0 

หมายเหต:ุ  /1 บริษัทฯ ได้เลิกจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แต่ต้นปี 2559 

/2 สําหรับปี 2557 บริษัทฯ ไมไ่ด้หกัส่วนลดขายจากรายได้ของบริษัทฯ แต่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ 
                      /3 รายได้อื่นโดยหลกัได้แก่ ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

/4  ข้อมลูทางการเงินรวมสําหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นข้อมลูที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท ี่ 31 มีนาคม 

2557 2558/4   2559 2559 2560 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

รายได้จากการขายรวม           

1. ภายในประเทศ           

1.1 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ           
1) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 364.7 83.2 714.9 74.7 935.9 77.6 280.8 77.6 219.1 61.1 
2) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวกาย 11.9 2.7 47.3 4.9 34.4 2.9 9.3 2.6 3.6 1.0 

3) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า - - 32.6 3.4 46.0 3.8 9.8 2.7 7.8 2.1 
4) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวกาย - - - - 9.6 0.8 - - 18.3 5.1 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู - - 27.4 2.9 54.5 4.5 12.6 3.5 12.2 3.4 
6) ชดุของขวญั 4.7 1.1 21.2 2.2 63.3 5.3 20.4 5.6 13.0 3.6 
7) ผลติภณัฑ์อาหารเสริม/1 13.1 3.0 6.0 0.6 0.7 0.1 0.4 0.1 - - 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 394.4 90.0 849.4 88.7 1,144.4 95.0 333.3 92.1 274.0 76.3 
หกั สว่นลด/2 - - (77.0) (8.0) (91.0) (7.7) (12.8) (3.5) (11.9) (3.3) 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ – สทุธิ 394.4 90.0 772.4 80.7 1,053.4 87.3 320.5 88.6 262.1 73.0 
1.2 รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บํารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น (OEM) 5.3 1.2 2.5 0.3 1.9 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 

รายได้จากการขายภายในประเทศรวม 399.7 91.2 774.9 81.0 1,055.3 87.5 320.5 88.6 262.3 73.1 
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สายผลิตภณัฑ์/กลุ่มธุรกิจ 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันท ี่ 31 มีนาคม 

2557 2558/4   2559 2559 2560 

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 
รายได้จากการขายรวม           

2. ตา่งประเทศ           

2.1 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ           

1) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวหน้า 37.2 8.5 163.4 17.1 136.8 11.4 38.0 10.5 78.0 21.7 

2) ผลติภณัฑ์บํารุงผิวกาย 1.1 0.3 9.0 0.9 2.0 0.2 0.9 0.3 0.3 0.1 
3) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า - - 4.8 0.5 2.7 0.2 0.8 0.2 13.4 3.7 
4) ผลติภณัฑ์ทําความสะอาดผิวกาย - - - - 0.2 0.0 - - 0.1 0.1 
5) ผลติภณัฑ์ครีมกนัแดดคณุภาพสงู - - 0.5 0.1 4.4 0.4 1.7 0.4 1.1 0.3 
6) ชดุของขวญั - - 1.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 - - 
7) ผลติภณัฑ์อาหารเสริม/1 - - 1.1 0.1 0.0 0.0 - - - - 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รวม 38.3 8.8 180.2 18.8 146.2 12.2 41.4 11.4 92.9 25.9 
2.2 รายได้จากการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์บํารุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น (OEM) - - - - - - - - - - 

รายได้จากการขายต่างประเทศรวม 38.3 8.8 180.2 18.8 146.2 12.2 41.4 11.4 92.9 25.9 

รายได้จากการขายรวม 438.0 100.0 955.1 99.8 1,201.5 99.7 361.9 100.0 355.2 99.0 

รายได้อื่น/3 0.1 0.0 1.6 0.2 3.3 0.3 0.2 0.0 3.7 1.0 

รวม 438.1 100.0 956.7 100.0 1,204.8 100.0 362.1 100.0 358.9 100.0 

หมายเหต:ุ  /1 บริษัทฯ ได้เลิกจําหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารเสริมตัง้แต่ต้นปี 2559 

/2 สําหรับปี 2557 บริษัทฯ ไมไ่ด้หกัส่วนลดขายจากรายได้ของบริษัทฯ แต่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ 
/3 รายได้อื่นโดยหลกัได้แก่ดอกเบีย้รับ และรายได้จากการให้บริการ 

 /4  ข้อมลูทางการเงินรวมสําหรับปี 2558 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งเป็นข้อมลูที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จดัทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
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รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และรายได้จากการ
รับจ้างผลติผลิตภณัฑ์ดแูลและบํารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอ่ืน (OEM) และรายได้อ่ืน โดยรายได้เกือบทัง้หมดเป็นรายได้ท่ีมา
จากการขายผลิตภัณฑ์ดูแลและบํารุงผิวภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่ยังเป็นรายได้ท่ีมาจากการขาย
ภายในประเทศ 

ด้วยความนิยมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมาก ตามพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ีเร่ิมตระหนักถึงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ การเสริมบุคลิกภาพ และการบํารุงผิวพรรณให้ดูดีอยู่เสมอ ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองของ
บริษัทฯ การขยายช่องทางจดัจําหน่ายให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีรวมถึงในต่างประเทศ และการทําการตลาดท่ีประสบความสําเร็จของ
บริษัทฯ สง่ผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 438.0 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 955.1 ล้าน
บาท ในปี 2558  และเป็น 1,201.5 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 65.6 ตอ่ปี  

ในปี 2558 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั จาก 438.0 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 955.1 ล้าน
บาท ในปี 2558 คิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 118.1 โดยหากพิจารณารายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์จะพบว่า รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่
มาจากกลุ่มผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าท่ีเพ่ิมขึน้จาก 401.9 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 878.3 ล้านบาทในปี 2558 โดยเฉพาะ NAMU 
LIFE SNAILWHITE Facial Cream โดยสําหรับปี 2558 ยอดขายของ NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ทัง้ขนาด 50 
มิลลิลติร รวมทัง้ขนาด 30 มิลลิลติร และ 5 มิลลลิิตร ท่ีเร่ิมขายปี 2558 เพ่ิมขึน้รวม 265.2 ล้านบาท ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ด้วยปริมาณ
ขายเป็นหลกั โดยราคาขายเฉลีย่ตอ่หน่วยของสินค้าแตล่ะประเภทไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ประกอบกบัในปี 2558 
เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ครอบคลมุการใช้งานของลกูค้ามากย่ิงขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมกลุ่มผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า และผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึน้จาก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวรวมกนัเท่ากบั 65.3 ล้านบาท ทัง้นี ้หากพิจารณารายได้ตามการขายในประเทศและต่างประเทศ จะพบว่า รายได้จากการ
ขายจากทัง้ 2 ส่วน เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจากการออกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น และการเพ่ิมช่องทางการจัด
จําหน่ายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กผ่านร้านสะดวกซือ้ชัน้นํา และการจัดจําหน่ายสินค้าใน
ตา่งประเทศ เชน่ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศพม่า และประเทศกมัพชูา โดยเฉพาะการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศ จะ
เห็นได้ว่า รายได้จากการขายในต่างประเทศเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 38.3 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 180.2 ล้านบาทในปี 2558 
หรือคิดเป็นอตัราเติบโตร้อยละ 370.5 สง่ผลให้สดัส่วนการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 8.8 ของรายได้รวม
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้รวมในปี 2558 

สําหรับปี 2559 รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพ่ิมจาก 955.1 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,201.5 ล้านบาทในปี 2559 
คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 25.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเพ่ิมสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีเร่ิมจําหน่ายระหว่างปี 2558 ท่ีเร่ิมรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2559 ทําให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมขึน้อีก 57.0 ล้านบาท และ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในปี 2559 ซึง่สร้างรายได้เพ่ิมขึน้ 70.1 ล้านบาท โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้มากท่ีสดุยงัเป็นผลิตภณัฑ์บํารุง
ผิวหน้า ท่ีมียอดขายรวมเพ่ิมขึน้ 137.4 ล้านบาท โดยมาจากปริมาณขายเป็นหลกั ซึง่ราคาเฉล่ียต่อหน่วยของสินค้าแต่ละประเภท
มิได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั หากพิจารณารายได้ตามการขายในประเทศและต่างประเทศ จะพบวา่ รายได้จากการขาย
ในต่างประเทศลดลงจาก 180.2 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 146.2 ล้านบาท ในปี 2559 เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้างและ
วิธีการขายให้ลกูค้าต่างประเทศรายย่อยบางกลุ่ม โดยให้ลกูค้ารายย่อยดงักล่าวซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายหรือศนูย์กระจายสินค้าใน
ประเทศไทย ส่งผลให้สดัส่วนการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 18.8 ของรายได้รวมในปี 2558 เป็นร้อยละ 
12.1 ของรายได้รวมในปี 2559 
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สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อยจาก 361.9 ล้านบาท
จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 355.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองจาก รายได้จากการขายจากกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์บํารุงผิวหน้าท่ีลดลงจาก 318.8 ล้านบาท สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็น 297.1 ล้านบาท ใน
งวดเดียวกนัของปี 2560 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขาย NAMU LIFE SNAILWHITE Facial Cream ท่ีมียอดขายก่อนหกั
สว่นลดทางการค้าลดลง 48.9 ล้านบาท ทัง้นี ้รายได้ท่ีลดลงบางส่วนได้ถกูชดเชยกบัรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีออก
ใหม่คือ NAMU LIFE SNAILWHITE  Crème Body Wash นอกจากนี ้หากพิจารณารายได้ตามการขายในประเทศและตา่งประเทศ 
จะพบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศไทยลดลง ซึง่สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขาย NAMU LIFE SNAILWHITE 
Facial Cream ท่ีมียอดขายในประเทศก่อนหกัส่วนลดทางการค้าลดลง 61.6  ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะถกูชดเชยกบัรายได้ท่ีเพิ่มขึน้
จากการขายผลิตภัณฑ์ท่ีออกใหม่คือ NAMU LIFE SNAILWHITE  Crème Body Wash ประกอบกับรายได้จากการขายใน
ตา่งประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ จากการขยายช่องทางจดัจําหน่ายของตวัแทนจําหน่ายท้องถ่ินมากขึน้ จงึทําให้ลกูค้าต่างชาติมีทางเลือกมาก
ขึน้ และตดัสินใจซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศของบริษัทฯ โดยเฉพาะลกูค้าในประเทศจีน ท่ีนิยมซือ้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ กลบัไปเป็นของฝาก สง่ผลให้สดัส่วนการจดัจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 11.4 ของรายได้รวมงวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 25.9 ของรายได้รวมในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ในปี 2557 2558 และ 2559 และงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนซึง่โดยหลกั
ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และค่าบริการ เท่ากับ 0.1 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท 3.3 ล้านบาท 0.2 ล้านบาท และ 3.7 ล้านบาท
ตามลาํดบั เน่ืองจาก ดอกเบีย้รับท่ีเพ่ิมขึน้ตามเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทฯ  

ต้นทนุขายและกาํไรข ัน้ต้น   

ต้นทุนขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย วตัถดิุบและบรรจุภณัฑ์ เงินเดือนและค่าจ้างของพนกังานฝ่ายผลิต ค่าเสื่อมราคา
อาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรในการผลิต ค่าพาหนะขนส่งและเดินทาง และต้นทนุขายอ่ืน ทัง้นี ้ต้นทนุขายหลกัเป็นต้นทุนวตัถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.9 ร้อยละ 91.4 ร้อยละ 91.7 ร้อยละ 91.3 และร้อยละ 86.5 ของต้นทุนขายในปี 
2557 2558 และ 2559 และงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 ตามลําดบั  

ต้นทนุขายเพิ่มขึน้จาก 248.2 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 347.5 ล้านบาท ในปี 2558 และเป็น 374.8 ล้านบาท ในปี 2559 
ซึง่การเพ่ิมขึน้โดยหลกัมาจากต้นทนุวตัถดิุบและบรรจภุณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึน้ ตามการผลิตซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ของ
บริษัทฯ  

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ต้นทุนขายเท่ากบั 110.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.2 ล้านบาท จากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลง แต่การเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขายหลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ซึ่งเพิ่มขึน้ตามจํานวนพนกังานฝ่ายผลิตท่ีเพิ่มขึน้ และค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเคร่ืองจกัรท่ีเพ่ิมขึน้จาก โรงงานผลิต
แห่งใหม่ท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ  
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ต้นท ุนขาย 

งบการเงนิเฉพาะ
บริษัท  

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน  
สิน้สุดวันท ี่ 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

วตัถดิุบและบรรจภุณัฑ์ 223.3 89.9 317.7 91.4 343.8 91.7 97.0 91.3 95.7 86.5 

เงนิเดือนและคา่จ้าง 10.3 4.2 17.5 5.1 15.9 4.2 7.0 6.6 10.7 9.7 

คา่เส่ือมราคาของโรงงานและเคร่ืองจกัร 0.7 0.3 2.8 0.8 9.3 2.5 1.3 1.2 3.7 3.4 

คา่พาหนะขนส่งและเดินทาง 10.4 4.2 6.0 1.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 

ต้นทนุขายอ่ืน 3.5 1.4 3.5 1.0 4.9 1.3 1.0 0.9 0.3 0.3 
รวมต้นทนุขาย 248.2 100.0 347.5 100.0 374.8 100.0 106.3 100.0 110.5 100.0 
อัตราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายรวม  56.7  36.4  31.2 29.4 31.1 
อัตรากาํไรขัน้ต้น  (ร้อยละ)   43.3  63.6  68.8 70.6 68.9 

 

ในปี 2557-2559 กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 189.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 607.6 ล้านบาท
ในปี 2558 และเพิม่เป็น 826.8 ล้านบาทในปี 2559 ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 43.3 ร้อยละ 63.6 และร้อยละ 
68.8 ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั โดยบริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั ซึง่เป็นผลจากการควบคมุต้นทนุ
การผลิตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนของเสียจากการผลิต การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) การเพ่ิมอํานาจ
ต่อรองกบัผู้จดัหาวตัถดิุบ และผู้จดัจําหน่ายสินค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจดัการต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ประกอบกบัการเร่ิมดําเนินการผลิตสําหรับโรงงานใหม่ในเดือน ตลุาคม ปี 2559 ซึง่โรงงานดงักล่าวเป็นโรงงานที่ทันสมยั
และมีกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ จงึสามารถบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เท่ากบั 244.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไร
ขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 68.9 ซึง่ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2559 เน่ืองจาก พนกังานฝ่ายผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
และคา่จ้างเพ่ิมขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

งบการเงนิเฉพาะ
บริษัท  

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน  
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและคา่สง่เสริมการขาย 135.8 92.2 283.9 85.8 275.3 86.3 70.4 85.7 126.5 86.6 

คา่ใช้จา่ยพนกังานขาย 1.9 1.3 9.5 2.9 24.4 7.6 8.6 10.5 10.0 6.8 

คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ 8.9 6.0 30.4 9.2 7.2 2.3 1.8 2.1 6.0 4.1 

คา่ใช้จา่ยในการขายอ่ืนๆ 0.8 0.5 7.1 2.1 12.2 3.8 1.4 1.7 3.7 2.5 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 147.4 100.0 330.9 100.0 319.1 100.0 82.2 100.0 146.2 100.0 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการ
ขายรวม 

 33.6  34.6  26.5 22.7 41.2 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  ค่าใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการขายโดยหลกัเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 92.2 
ร้อยละ 85.8 ร้อยละ 86.3 ร้อยละ 85.7 และร้อยละ 86.6 ในปี 2557 2558 และ 2559 และงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 และ 2560 ตามลาํดบั 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้จาก 147.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 330.9 ล้านบาทในปี 2558 และลดลงเป็น 
319.1 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.6 ร้อยละ 34.6 และร้อยละ 26.5 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2557 
2558 และ 2559 ตามลําดบั ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้โดยหลกั เกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าสง่เสริมการ
ขายท่ีเพ่ิมขึน้ ถึงแม้ว่าในปี 2557 บริษัทฯ บนัทึกส่วนลดจากการขายไว้ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 
ในขณะท่ีในปี 2558 บริษัทฯ บนัทึกส่วนลดดงักล่าวบางส่วนสุทธิกับยอดขายรวมของบริษัทฯ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ เพิ่มการทํา
การตลาด เพ่ือโปรโมตสินค้าใหม่ และเพ่ือสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้เป็นท่ีจดจําของผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการ
โฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมขึน้จาก 135.8 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 283.9 ล้านบาทในปี 2558 ทัง้นี ้หากพิจารณา
อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม จะพบว่าอตัราสว่นดงักลา่วเพ่ิมขึน้เพียงเล็กน้อยจาก 33.6 ในปี 2557 เป็น 34.6 ในปี 
2558  ซึง่เป็นผลจากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญั มากกวา่สดัสว่นการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย   

สาํหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายจากการขายลดลงเล็กน้อยจาก 330.9 ล้านบาทเป็น 319.1 ล้านบาท แต่อตัราสว่นค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายรวมลดลงอย่างมีนยัสําคญัจากร้อยละ 34.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 26.5 ในปี 2559 ซึง่โดยหลกัมา
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการ
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการเปล่ียนจากการขนส่งโดยการจดัจ้างผู้ ให้บริการภายนอกเป็นการขนส่งโดย
บริษัทฯ เองซึง่มีต้นทุนท่ีน้อยกว่า ประกอบกับการทําการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดต่างๆ ท่ีเข้าถึง
ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง และการส่งเสริมการขาย กล่าวคือมีการใช้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขายน้อยลงแต่ได้
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัแสดงถึงการท่ีเคร่ืองหมายการค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้เป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยม
เป็นอยา่งดีตอ่ผู้บริโภค 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 82.2 ล้านบาท และ 
146.2 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่คา่ใช้จ่ายในการขายดงักล่าวเพ่ิมขึน้โดยหลกัจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ี
เพ่ิมขึน้จากการเปิดตวัและทําโฆษณา NAMU LIFE SNAILWHITE Day Cream และ NAMU LIFE SNAILWHITE Crème Body 
Wash ในช่วงไตรมาส 1 เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมขึน้จาก 
70.4 ล้านบาท ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็น 126.6 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปี 2560 ประกอบกบัรายได้
จากการขายลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย สง่ผลให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั
จากร้อยละ 22.7 ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นร้อยละ 41.2 ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       

งบการเงนิเฉพาะ
บริษัท  

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยพนกังานในสํานกังาน 1.3 18.1 15.5 51.1 46.6 53.5 9.3 52.2 14.4 60.7 

คา่ใช้จา่ยสํานกังานและเบด็เตล็ด 3.8 50.8 3.3 10.9 13.4 15.4 1.3 7.3 2.6 10.8 

คา่เส่ือมราคาทรัพย์สินและคา่ตดัจําหนา่ย 1.1 14.8 3.6 12.0 7.9 9.1 1.2 6.7 2.1 8.8 

ภาษีและคา่บริการอ่ืนๆ 0.6 8.1 3.6 11.8 11.3 12.9 2.9 16.4 2.9 12.1 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารอ่ืนๆ 0.6 8.2 4.3 14.2 7.9 9.1 3.1 17.4 1.8 7.6 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  7.4 100.0 30.3 100.0 87.1 100.0 17.8 100.0 23.8 100.0 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม  1.7  3.2  7.2 4.9 6.6 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารโดยหลกัได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนกังานในสํานกังานใหญ่ และสํานกังานของโรงงานโรจนะ โดยบริษัทฯ 
มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 7.4 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 30.3 ล้านบาทในปี 2558 และเป็น 87.1 ล้าน
บาทในปี 2559  ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.7 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 7.2 ของรายได้รวม ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลําดบั 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองโดยหลกัมาจากค่าใช้จ่ายพนกังานในสํานกังานท่ีเพ่ิมขึน้จากการท่ีบริษัทฯ ขยายขนาด
ของธุรกิจ เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดขายรวมถึงการท่ีบริษัทฯ ย้ายฐานการผลิตไปท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะในปี 
2559 ทําให้ต้องมีการจ้างพนกังานในสํานกังานเพ่ิมขึน้จากจํานวน 7 คนในปี 2557 เป็น 25 คนในปี 2558 และ 63 คนในปี 2559  

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จาก 17.8 ล้าน
บาท เป็น 23.8 ล้านบาท ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการจ้างพนกังานในสํานกังานใหญ่ และสํานกังานของโรงงานโรจนะ ท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือ
รองรับปริมาณงานตามยอดขายท่ีเติบโต 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

ในปี 2557 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 0.4 ล้านบาท 3.9 ล้านบาท และ 5.8 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
เป็นผลจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเพ่ิมขึน้เพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงปรับปรุง
โรงงาน และการซือ้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 0.9 ล้านบาท และ 
2.8 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามยอดเงินกู้ ยืมท่ีเพ่ิมขึน้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   

ในปี 2557 2558 และ2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปตามผลกําไรท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัทฯ เท่ากบั 7.2 
ล้านบาท 50.2 ล้านบาท และ 82.8  ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ต่อกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบัร้อย
ละ 20.6 ร้อยละ 20.6 และร้อยละ 19.8 ตามลําดบั  
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สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 31.3 ล้านบาท และ 
13.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้ตอ่กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 20.2 และร้อยละ 17.5 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตาม
อตัราภาษีเงินได้ของนิตบิคุคลท่ีคิดท่ีอตัราร้อยละ 20.0 

กาํไรสุทธ ิและอ ัตรากาํไรสุทธ ิ 

จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ทัง้รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์เดิมและผลิตภณัฑ์ใหม่ การขยายช่องทางการ
จดัจําหน่ายให้ครอบคลมุและเข้าถงึผู้บริโภค และการทําการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การบริหารจดัการต้นทนุขายและ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองและก้าวกระโดดจาก 27.5 ล้าน
บาท ในปี 2557 เป็น 193.9 ล้านบาท ในปี 2558 และเป็น 335.2 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัราเติบโตสะสมเฉล่ีย (CAGR) ท่ี
ร้อยละ 248.8 และมีความสามารถในการทํากําไรท่ีแขง็แกร่งขึน้จากอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 6.3 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 20.3 ในปี 
2558 และร้อยละ 27.8 ในปี 2559 ตามลําดบั    

อย่างไรก็ดี สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 กําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง
อย่างมีนยัสําคญัจาก 123.6 ล้านบาท งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็น 62.4 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปี 2560 
คิดเป็นอตัราลดลงเท่ากบัร้อยละ 49.5 และอตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 34.1 ในงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
เป็นร้อยละ 17.4 ในงวดเดียวกนัของปี 2560 การลดลงของกําไรสทุธิและอตัรากําไรสทุธิโดยหลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการขายท่ี
เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและสง่เสริมการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วไว้ก่อน
หน้า 

16.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  สนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ่ื้น สินค้าคงเหลือ และ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 250.7 ล้านบาท 528.5 ล้านบาท 775.5 ล้านบาท และ 949.0 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 
2557-2559 การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือเน่ืองมาจากการดําเนินงาน และการเพ่ิมขึน้ของ
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดินและอาคารรวมทัง้เคร่ืองจกัรของโรงงานใหม่  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และ
การเพ่ิมขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 
41.7 ล้านบาท 73.9 ล้านบาท 41.5 ล้านบาท และ 85.2 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยการเปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ และ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (โปรดพจิารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัข้อท่ี 16.1.4 การวิเคราะห์กระแสเงินสด) 
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นสุทธิ
จํานวน 70.0 ล้านบาท 185.8 ล้านบาท 196.9 ล้านบาท และ 314.4 ล้านบาท ตามลําดับ โดยลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นมี
รายละเอียดดงันี ้

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น   
งบการเงนิเฉพาะบริษัท  งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 มีนาคม 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั         

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ         

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 2.8 3.9 84.8 45.6 37.1 18.8 32.3 10.3 

ค้างชําระ         

ไมเ่กิน 3 เดือน - - - - - - 0.9 0.3 

รวมลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2.8 3.9 84.8 45.6 37.1 18.8 33.2 10.6 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั         

อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ         

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 46.4 66.2 77.3 41.6 95.0 48.2 231.1 73.5 

ค้างชําระ         

ไมเ่กิน 3 เดือน 7.7 11.1 21.5 11.6 31.5 16.0 31.5 10.0 

3-6 เดือน 0.1 0.2 0.8 0.4 5.2 2.7 9.2 2.9 

6-12 เดือน 0.5 0.7 1.9 1.0 2.6 1.3 1.2 0.4 

มากกวา่ 12 เดือน - - 0.3 0.2 3.9 2.0 2.2 0.7 

รวม 54.7 78.2 101.8 54.8 138.2 70.2 275.2 87.5 

หกั: ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.2) (3.2) (2.2) (1.2) (2.2) (1.1) (2.2) (0.7) 

รวมลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัสทุธิ 52.5 75.0 99.6 53.6 136.0 69.1 273.0 86.8 
รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธ ิ 55.3 78.9 184.4 99.3 173.1 87.9 306.2 97.4 
ลกูหนีอ่ื้น         

คา่ใช้จา่ยจ่ายล่วงหน้า - - 1.1 0.6 16.6 8.4 6.3 2.0 

รายได้ค้างรับ 14.7 21.1 0.3 0.2 6.1 3.1 0.5 0.2 

ลกูหนีอ่ื้น - - 0.0 0.0 1.1 0.6 1.4 0.4 
รวมลูกหนีอ้ ื่น  14.7 21.1 1.4 0.8 23.8 12.1 8.2 2.6 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธ ิ 70.0 100.0 185.8 100.0 196.9 100.0 314.4 100.0 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 22.9  45.6  54.2  61.3  

บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้ารวม (สทุธิ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จํานวน 
55.3 ล้านบาท 184.4 ล้านบาท 173.1 ล้านบาท และ 306.2 ล้านบาท ตามลําดบั ถึงแม้ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ตามการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการขายให้
ลกูค้าตา่งประเทศมากขึน้ แตล่กูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ คิดเป็นร้อยละ 88.9 ร้อยละ 87.9 ร้อยละ 76.3 และร้อย
ละ 86.0 ของลกูหนีก้ารค้ารวม (สทุธิ) ในปี 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามลําดบั และหากพิจารณา
ลกูหนีก้ารค้าค้างชําระ จะพบว่า ลกูหนีก้ารค้าค้างชําระสว่นใหญ่ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ซึง่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหาร
การเก็บเงินจากลกูหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 22.9 วนั 45.6 วนั 54.2 วนั และ 61.3 วนั 
ในปี 2557 2558 2559 และสําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามเครดิตเทอมท่ีให้กบัลกูค้า
ตามข้อตกลงทางการค้าซึง่อยู่ท่ี 0 - 90 วนั  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสาํหรับผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ซึง่
โดยทัว่ไป จะพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายลุกูหนี ้ และสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน รวมถงึแนวโน้มท่ีจะได้รับชําระเงินจากลกูหนีโ้ดยบริษัทฯพิจารณาเป็นรายๆ ไป หากพิจารณาแล้วลกูหนีไ้ม่
สามารถจ่ายชําระได้หรือมีการดําเนินคดี บริษัทฯ จะตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน นอกจากนี ้ตามนโยบายตัง้สํารองหนีส้ญู
ของบริษัทสําหรับลกูหนีท่ี้มีอายมุากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูทัง้จํานวน 

สินค้าคงเหลือ  

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปตามกลุม่ประเภทผลิตภณัฑ์ต่างๆ สินค้าระหว่างผลิต วตัถดิุบ 
บรรจภุณัฑ์ และวสัดสิุน้เปลือง โดยตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดสินค้าคงเหลอืของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทของสินค้า
คงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ  งบการเงนิเฉพาะบริษัท  งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 มีนาคม 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินค้าสําเร็จรูป 26.6 42.2 30.2 28.5 53.1 20.2 44.4 18.7 

สินค้าระหวา่งผลติ - 0.0 8.6 8.1 9.9 3.7 15.1 6.4 

วตัถดุิบ 8.1 13.0 23.8 22.4 85.0 32.3 61.2 25.8 

บรรจภุณัฑ์ 28.1 44.6 45.7 43.2 115.7 43.9 114.7 48.3 

วสัดสุิน้เปลือง 0.2 0.3 1.2 1.1 4.1 1.5 6.0 2.5 
รวม 63.0 100.0 109.5 103.3 267.8 101.6 241.5 101.7 

หกั สินค้าเสื่อมสภาพ - - (3.5) (3.3) (4.1) (1.6) (4.1) (1.7) 
สินค้าคงเหลือสุทธ ิ 63.0 100.0 106.0 100.0 263.7 100.0 237.4 100.0 
ระยะเวลาขายสินค้าสาํเร็จรูปเฉลี่ย (วัน) 23.3  29.4  40.0  36.2  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 63.0 
ล้านบาท 106.0 ล้านบาท 263.7 ล้านบาท และ 237.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.1  ร้อยละ 20.1  ร้อยละ 34.0 
และ ร้อยละ 25.0 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยสินค้าคงเหลือท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่คือวตัถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปเพ่ือ
รองรับยอดขายและการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ สําหรับระยะเวลาการขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี่ยของบริษัทฯ จะอยู่ท่ี 23.3 วนั 29.4 วนั 40.0 
วนัและ 39.7 วนั ในปี 2557 2558 และ 2559 และสําหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามลําดบั ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการสํารองสินค้าเผ่ือขายของบริษัทฯ (Safety Stock) ซึง่อยู่ท่ี 60 วนั นอกจากนี ้บริษัทฯ มีบนัทกึสินค้าเสื่อมสภาพเพ่ิมขึน้
จาก 3.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็น 4.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึ่งโดยหลกัเกิดจากการด้อยค่าของ
สินค้ารอทําลาย จากการยกเลิกการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และบางสว่นเกิดจากการด้อยคา่ของวตัถดิุบบางชนิด 

ทัง้นี ้สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน : FIFO) หรือมลูค่าสทุธิท่ี
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทรงตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิต ในขณะท่ีวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์และวสัดสุิน้เปลืองแสดงมลูค่าตามราคาทุน 
(ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน: FIFO) หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุการผลิตเม่ือ
มีการเบิกใช้  
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ จํานวน 
68.7 ล้านบาท 141.2 ล้านบาท 245.1 ล้านบาท และ 258.1 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึง่คิดเป็นร้อยละ 27.4 ร้อยละ 26.7 ร้อยละ 31.6 
และร้อยละ 27.2 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ดงันี ้(โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.5 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หัวข้อท่ี 5.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก) 

ที่ดนิ อาคาร  และอุปกรณ์ 

งบการเงนิเฉพาะ
บริษัท 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 มีนาคม 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที่ดิน 20.8 30.3 59.6 42.2 59.6 24.3 59.6 23.1 

อาคาร 33.6 48.9 33.9 24.0 115.9 47.3 119.1 46.2 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5.6 8.1 17.4 12.4 56.9 23.2 62.3 24.1 

ยานพาหนะ 8.7 12.7 8.9 6.3 7.5 3.1 13.4 5.2 

 สินทรัพย์ระหวา่งติดตัง้และก่อสร้าง - 0.0 21.4 15.1 5.2 2.1 3.7 1.4 

รวม 68.7 100.0 141.2 100.0  245.1 100.0 258.1 100.0 

ในปี 2558 และ ปี 2559 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิมีมูลค่าสุทธิเพ่ิมขึน้ 72.5 ล้านบาท และ 103.9 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยหลกัเน่ืองจากการลงทนุในโรงงานแห่งใหม่ ซึง่ประกอบด้วยการลงทนุซือ้ท่ีดินพร้อมโรงงานเพื่อปรับปรุงเป็นโรงงาน
ใหม่ในสวนอตุสาหกรรมโรจนะและการซือ้เคร่ืองจกัรใหม่สําหรับใช้ในการผลิต  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิมีมลูค่าสทุธิเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเท่ากับ 13.0 ล้านบาท โดยหลกัมา
จากการลงทุนซือ้ยานพาหนะเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินงานและจดัส่งสินค้า และการลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพิ่มเติม
สําหรับโรงงานผลิต  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการคํานวนค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ซึ่งมีการคิดอายุของอาคารท่ี 5-20 ปี เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ คิดอายกุารใช้งานท่ี 5-10 ปี และยานพาหนะ คิดอายุ
การใช้งานท่ี 5 ปี  

หนีส้ ิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 หนีส้ินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน โดยบริษัทฯ มีหนีส้ินรวม
ทัง้สิน้ 202.6 ล้านบาท 286.0 ล้านบาท 400.5 ล้านบาท และ 536.4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินรวม โดยหลกัมา
จากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าตามการเตบิโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
จํานวน  93.5 ล้านบาท 124.2 ล้านบาท 170.7 ล้านบาท และ 156.5 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นมี
รายละเอียดดงันี ้



ส่วนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์   บริษัท ดู เดย์ ดรีม จํากัด (มหาชน) 
   

 

  

สว่นท่ี 2.4.16 หน้า 14 

 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น   
งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 มีนาคม 2560 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 16.7 13.5 0.8 0.5 0.3 0.2 

เจ้าหนีก้ารค้า – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 53.3 57.0 38.0 30.6 110.9 64.9 79.5 50.8 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 53.3 57.0 54.7 44.1 111.7 65.4 79.8 51.0 
เจ้าหนีอ้ื่น – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 25.2 26.9 32.8 26.4 5.4 3.2 3.8 2.4 

เงนิปันผลค้างจ่าย - - - - - - 24.7 15.8 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 1.8 1.4 - - - - 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 15.0 16.0 34.9 28.1 53.6 31.4 48.2 30.8 

รวมเจ้าหนีอ้ ื่น 40.2 43.0 69.5 55.9 59.0 34.6 76.7 49.0 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น  93.5 100.0 124.2 100.0 170.7 100.0 156.5 100.0 
ระยะเวลาช ําระหนี ้(วัน) 40.1  55.9  79.9  78.0  

ณ สิน้งวดปี 2557-2559 เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้บริษัทฯ ต้องมีการสัง่ซือ้
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีมีการสั่งซือ้จํานวนมาก อย่างไรก็ตามจากการสั่งสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้
สามารถทําให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขชําระเงินได้ดียิ่งขึน้ โดยเห็นได้จากระยะเวลาชําระหนีข้องบริษัทฯ ซึง่ยาวนานขึน้จาก 
40.1 วนั ในปี 2557 เป็น 55.9 วนั ในปี 2558 เป็น 79.9 วนั ในปี 2559 และเป็น 78.0 วนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้สําหรับ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ลดลงจากการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑ์ท่ีน้อยลง เน่ืองจากการสัง่ซือ้เป็นจํานวนมาก
ในปี 2559  

 สําหรับเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนีอ่ื้นๆ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 40.2 ล้านบาท 69.5 ล้านบาท 
59.0 ล้านบาท และ 76.7 ล้านบาท ณ สิน้งวดปี 2557-2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามลําดบั โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 สาเหตหุลกัท่ีเพ่ิมขึน้มาจากเงินปันผลค้างจ่ายท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2560 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 72.8 
ล้านบาท และ 189.3 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการและการซือ้เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือรองรับการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีการกู้ ยืมเงินจากกรรมการบริษัทหนึ่งท่านจํานวน  20.8 ล้านบาท และ 
68.3 ล้านบาท ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ของกรรมการทัง้จํานวน ส่งผลให้ 
ตัง้แต ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายการดงักลา่ว และจะไม่มีรายการดงักลา่วเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต เน่ืองจากบริษัท
ฯ ไม่มีนโยบายกู้ ยืมเงินจากกรรมการบริษัทอีก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.14 รายการระหว่างกนั หวัข้อท่ี 
14.2.2 รายละเอียดรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 และจะไม่เกิดขึน้ในอนาคต) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีจัดเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีการจดัประเภทเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 51.5 ล้าน
บาท และ 54.0 ล้านบาท ตามลําดบั เป็นหนีสิ้นหมนุเวียน เน่ืองจากเงินกู้ ยืมดงักล่าวติดเงื่อนไขตามสญัญาท่ีการดํารงสดัส่วน
หนีส้ินตอ่ทนุ(D/E) ในงบการเงินแต่ละปีให้ไม่เกิน 1.0 เท่า  

อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้มีการขอผ่อนผนัและขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว จาก D/E ไม่เกิน 1.0 เท่า เป็น
ไม่เกิน 2.0 เท่า  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 68.1 ล้านบาท 58.5 ล้านบาท 122.9  ล้านบาท และ 124.3 ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทฯ กู้ เงินดงักล่าวเพื่อ 
ปรับปรุงอาคารโรงงานท่ีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซือ้เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ในโรงงานแห่งใหม่ โดยเงิน
กู้ ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ีลดลง ในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ ยืมจากกรรมการทดแทนเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเน่ืองจากมีต้นทนุทางการเงินท่ีตํ่ากวา่ อยา่งไรก็ด ีเน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกนั ในปี 2559 บริษัทฯ จงึกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิม่เติม และชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกรรมการดงักลา่วทัง้หมด  

ส่วนของผู้ถ ือหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 48.1 ล้านบาท 
242.5 ล้านบาท 375.0 ล้านบาท และ 412.6 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญ โดยหลกัจากการ
เพ่ิมขึน้ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ในปี 2559 จาก 10 ล้านบาทเป็น 225 ล้านบาท ประกอบกับการเพ่ิมของกําไร
สะสมตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้จากการปรับโครงสร้างในปี 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพ่ิมทนุ จํานวน 3,843 
หุ้น เพ่ือแลกกับหุ้ นสามัญของบริษัทย่อยจํานวน 15,372 หุ้น ในราคามูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ ได้บันทึกผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของหุ้นท่ีออกและราคาท่ีตราไว้เป็น ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัจํานวน 47.7 ล้านบาท และได้บนัทึกส่วนต่างระหว่างมลูค่า
ยุติธรรมของหุ้ นของบริษัทฯ ท่ีนําไปแลกกับมูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทย่อยท่ีได้มา เป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น - ส่วนต่ํากว่าทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อยจํานวน 31.8 ล้านบาท 
สําหรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้  
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16.1.4 การวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท  

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดอืน  
สิน้สุดวนัท ี่ 31 มีนาคม 

2558 2559 2559 2560 
เงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 83.3 218.8 111.1 (28.8) 
เงนิสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (86.5) (114.0) (4.1) (45.0) 
เงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 35.4 (137.2) (13.7) 117.5 
เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพิ่มข ึน้  (ลดลง) สุทธ ิ 32.2 (32.4) 93.3 43.7 
เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 41.7 73.9 73.9 41.5 
เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดปลายปี 73.9 41.5 167.2 85.2 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ไม่ได้แสดงและวิเคราะห์ข้อมลูจากงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557  เน่ืองจากข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นข้อมลูตามงบการเงินของกิจการไมมี่สว่นได้สว่นเสียสาธารณะ (NPAE) ซึง่ไมจํ่าเป็นต้องแสดงงบกระแสเงินสด  

จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน ส่งผลให้ในปี 
2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 73.9 ล้านบาท 41.5 ล้าน
บาท และ 85.2 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีสําคญัดงันี ้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 83.3 ล้านบาท และ 218.8 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยสาเหตหุลกัท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้ และการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้นสทุธิ  

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานเท่ากบั 
111.1 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั (28.8) ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การลดลงโดยหลกัเป็นผลมา
จากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการขายให้ลกูค้าต่างประเทศมากขึน้ซึ่งบริษัทฯ มีการให้ระยะเวลา
การรับชําระสินค้ากบัลกูค้ารายดงักล่าว ประกอบกบักําไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ท่ีลดลง และการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้น เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุสําหรับปี 2558 และ 2559 เท่ากบั (86.5) ล้านบาท และ (114.0) ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุโดยหลกั เพ่ือซือ้ท่ีดินพร้อมโรงงาน และปรับปรุงอาคาร
โรงงานแห่งใหม่ พร้อมกับการลงทุนในการซือ้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการผลิต ทําให้กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุเพ่ิมขึน้ 

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั (4.1) 
ล้านบาท และ (45.0) ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากการลงทนุเพื่อปรับปรุงอาคารและซือ้อปุกรณ์เพิ่มเติมในโรงงานแห่งใหม่ และมีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้
ประกนัเพ่ิมขึน้  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี 2558 และ 2559 เท่ากบั 35.4 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
จดัหาเงินเท่ากบั (137.2) ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินโดยหลกัจากเงินสดรับ
จากเงินกู้ ยืมจากกรรมการจํานวน 47.5 ล้านบาท สทุธิกบัการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 9.6 ล้านบาท 
และในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินโดยหลกัจากการประกาศและจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนทัง้หมด 
416.8 ล้านบาท การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 72.6 ล้านบาท และชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกรรมการ
จํานวน 68.3 ล้านบาท สทุธิกบัเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 214.6 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 137.6 
ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 72.3 ล้านบาท  

สําหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 
(13.7) ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 117.5 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึง่การเพิ่มขึน้โดยหลกัมาจากการเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการและการซือ้เคร่ืองจักร และอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือรองรับการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

16.1.5 สภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหนี ้

สภาพคล่อง 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพ่ิมสูงขึน้ดังจะเห็นได้จาก อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากระดับ 1.3 เท่า ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 เพ่ิมขึน้เป็น 1.6 เท่า  และ 1.5 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ตามลําดบั เช่นเดียวกบัอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมนุเร็วท่ีเพ่ิมขึน้จากระดบั 0.7 เท่า เป็น 1.1 เท่า และ 0.6 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ตามลําดบั โดยในปี 
2558 สภาพคลอ่งเพ่ิมขึน้จากเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้จากการดําเนินงานในขณะที่หนีส้ินหมนุเวียนเพ่ิมขึน้น้อยกว่า สําหรับปี 2559 สภาพ
คล่องลดลงจากการท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลและมีหนีสิ้นหมุนเวียนเพิ่มขึน้ตามผลการดําเนินงาน โดยการเพ่ิมขึน้ของสินค้า
คงเหลือทําให้อตัราส่วนสภาพคลอ่งลดลงเพียงเลก็น้อย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องท่ี 1.3 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วท่ี 0.8 เท่า ทัง้นี ้
อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงเน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมมากขึน้ ในขณะท่ี มีอตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว
ท่ีเพ่ิมขึน้จากลกูหนีก้ารค้าท่ีเพ่ิมขึน้ 

หากพิจารณาวงจรเงินสดหมนุเวียน (Cash Cycle) ของบริษัทฯ  ในปี 2558 – 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 จะ
พบว่า บริษัทฯ มีวงจรเงินสดหมนุเวียน ท่ี 6.1 วนั 19.1 วนั 14.4 วนั และ 23.0 วนั ตามลําดบั โดยวงจรเงินสดเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพ่ิมขึน้ จากการขายสินค้าให้ตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศมากขึน้ ซึง่มีระยะเวลารับชําระ
คา่สนิค้านานกวา่  

ความสามารถในการชําระหน้ี  

สาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือ
หุ้ นของบริษัทฯ เท่ากับ 4.2 เท่า 1.2 เท่า 1.1 เท่า และ 1.3 เท่า ตามลําดับ และ อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (interest 
bearing debt) ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.8 เท่า 0.5 เท่า 0.4 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลําดบั ซึง่การลดลงของอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2558 จาก ณ สิน้ปี 2557 มีสาเหตุมาจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้มากกว่าหนีสิ้นท่ีเพ่ิมขึน้ 
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สําหรับอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2558 แม้บริษัทฯ จะมีเงินกู้ยืมท่ีมากขึน้ 
รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น แต่ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เพ่ิมขึน้เช่นกันจากการท่ีบริษัทฯ เพ่ิมทนุจด
ทะเบียนชําระแล้วจาก 10 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท และอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ได้เพ่ิมขึน้
จาก ณ สิน้ปี 2559 เล็กน้อยจากการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ซึง่ชดเชยบางส่วนด้วยการเพ่ิมขึน้ของกําไร
สะสม 

หากพิจารณาถึงความสามารถในการชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในปี 2558 และ 2559 จะพบว่า ความสามารถในการ
ชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ โดยหลกัจากยอดขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิม
สงูขึน้ ดงัจะเห็นได้จากอตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัจาก 31.8 เท่าในปี 2558 เป็น 
53.0 เท่า ในปี 2559 ทัง้นี ้อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 อยู่ท่ี (8.7) เน่ืองจาก 
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีมีค่าเป็นลบ 

สาํหรับอตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash basis) ในปี 2558 และ 2559 ของบริษัทฯ เท่ากบั 0.9 เท่า  และ 
0.3 เท่า ตามลาํดบั ซึง่อตัราสว่นดงักลา่วลดลง ณ สิน้ปี 2559 และอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 เท่า โดยหลกัจากการท่ี บริษัท
ฯ มีการประกาศและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 416.8 ล้านบาท ในปี 2559 สําหรับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
อตัราสว่นดงักล่าว อยูท่ี่ (1.0) เน่ืองจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีมีคา่เป็นลบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่า เงินท่ีรับได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนท่ี
เพียงพอในการดําเนินงานและมีความสามารถในการชําระภาระผกูพนัท่ีดีขึน้ 

16.2  ปัจจัยและอ ิทธ ิพลหลักท ี่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไว้แล้วในสว่นท่ี 
2.2.3 ปัจจยัความเสีย่ง มีดงันี ้

16.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นเพ ิ่มท ุนแก่นักลงท ุนสถาบัน (Private Equity)  

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 
15,000,000 หุ้นมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 29.87 บาท NHTPEC ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อซือ้หุ้นบริษัทฯ 
โดยมี NHTPE  เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดทางอ้อม และเป็นบคุคลในวงจํากัด ภายใต้นิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“บคุคลในวงจํากัด”) และได้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุดงักล่าวแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2560 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ ถือหุ้ น หวัข้อท่ี 9.1 จํานวนทุนจด
ทะเบียนและทนุชําระแล้ว และหวัข้อท่ี 9.3.2 ข้อมลูของ North Haven Thai Private Equity L.P) 

 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) กําหนดให้ 
บริษัทฯ ต้องประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ NHTPEC ซึง่เป็นบคุคลในวงจํากดั และบนัทกึสว่นต่าง
ระหวา่งมลูคา่ยติุธรรมของหุ้นสามญัและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ  

ทัง้นี ้การขายหุ้นของบริษัทฯ จํานวนมากโดย NHTPEC หรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุ้นเป็นจํานวนมากอาจมี
ผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึผลกระทบ (ถ้ามี) ได้วา่การขายหุ้นในอนาคตหรือการ
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มีหุ้นไว้เพ่ือขายในอนาคตนัน้จะมีผลกระทบในทางลบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์อย่างไร การขายหุ้นเป็น
จํานวนมากในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นีห้รือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายเช่นนีเ้กิดขึน้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการขายหุ้นดงักล่าว อาจสร้างความยากลําบากแก่ 
บริษัทฯ ในการระดมทนุโดยการออกหลกัทรัพย์ในเวลาและราคาท่ีบริษัทฯ เห็นวา่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือวา่การเสนอขายหุ้นให้แก่ NHTPEC ในครัง้นี ้ จะเป็นผลประโยชน์ท่ีดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว 
จากการมีพนัธมิตรท่ีแขง็แกร่ง เน่ืองจากกองทนุของ Morgan Stanley (NHTPE มี MSPEA ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นทัง้หมดโดย 
Morgan Stanley ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจดัการกองทนุ และดําเนินการทางด้านการบริหารตา่งๆ) (โปรดพจิารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อท่ี 9.3.2 ข้อมลูของ North Haven Thai Private Equity L.P) มีแนวทาง
การลงทนุระยะยาวและมีผลงานในอดีตท่ีดี มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการลงทนุมืออาชีพ ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงู
ของ Morgan Stanley และบริษัทฯ คาดวา่การลงทนุของ NHTPEC จะช่วยพฒันาธรุกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตด้วยฐานลกูค้าของ 
Morgan Stanley รวมถงึช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ได้ 

นอกจากนี ้ภายใต้ข้อกําหนดการห้ามขายหุ้น (lock-up provision) ตามข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุท่ีจดัสรรให้แก่ NHTPEC จํานวน 15,000,000 หุ้น จะถกูห้ามขายเป็นระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยหลงัจากวนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ครบ 6 เดือน NHTPEC จะสามารถ
ทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูห้ามขาย และเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ NHTPEC จะสามารถขายหุ้นท่ีถูกสัง่ห้ามขายส่วนท่ีเหลือได้ทัง้หมด 
(โปรดพิจารณารายละเอยีดและสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในส่วนท่ี 2.3.9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ภายใต้หวัข้อ 9.3.3 
ข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย และสาระสําคญัตอ่การดําเนินงาน) 

16.2.2 การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพ ิ่มท ุนแก่กรรมการผู้บริหาร
และ/หรือพนักงาน  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน ครัง้นี ้(IPO) จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้ไม่เกิน 76 ล้าน
หุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และภายหลงัการเสนอขายหุ้นตามโครงการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วจะเพ่ิมขึน้ไม่เกิน 2 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท จากเดิม 240 ล้านหุ้น เป็นไม่เกิน 
318 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 24.5 ของทนุชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ซึง่จะมีผลทําให้อตัราส่วนต่างๆ ท่ี
เปรียบเทียบกับส่วนของผู้ ถือหุ้ นหรือจํานวนหุ้ นของบริษัทฯ ลดลง เน่ืองจากส่วนของผู้ ถือหุ้ นและจํานวนหุ้ นท่ีใช้เป็นฐานการ
คํานวณนัน้เพ่ิมขึน้ (Dilution Effect) เช่น กําไรสุทธิต่อหุ้ น (Earnings per Share) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น 
(Return on Equity)  

ทัง้นี ้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) กําหนดให้ 
บริษัทฯ ต้องประเมินมลูค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัท่ีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP 
และบนัทึกสว่นตา่งระหว่างมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นสามญัและราคาเสนอขายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ  

นอกจากนี ้ถึงแม้ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนตกลงท่ีจะไม่ขายหุ้ นในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันท่ีมีการเสนอขายหุ้ นเพ่ิมทุน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
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ภายหลงัระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (lock-up period) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่
ขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 

อย่างไรก็ตาม คาดวา่ในระยะยาวบริษัทฯ จะได้รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในครัง้นี ้โดยเงินท่ี
ได้จากการเสนอขายหุ้นจะนําไปใช้ในขยายธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ลงทนุโครงการสร้างส่วนต่อขยายโรงงาน และอปุกรณ์การผลิต
เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิต ขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เช่น ขยายสาขาร้าน NAMU LIFE Shop และช่องทางสง่ออก  ชําระ
คืนเงินกู้ ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดําเนินงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียน เช่น ความคล่องตวัในการจดัหาเงินทุน และภาพพจน์ท่ีดีในการเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีสนบัสนุนให้การดําเนินธุรกิจมี
ความคล่องตวัมากขึน้ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และกําไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงขึน้ ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุ้นท่ี
เพ่ิมขึน้ดงักลา่วได้ 

 นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นสามญัให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจใน
การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯต่อไป รวมถึงยงัเป็นการ
รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ทํางานกบับริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวด้วยการให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทําให้มี
วตัถปุระสงค์เป็นหนึง่เดียวกบัผู้ ถือหุ้น และมุง่สร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ เป็นสําคญั 


