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13.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ  วันที ่31 ธันวาคม 

สินทรพัย 
2558 2557   2556   

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) รายการ  

(ลานบาท)   (ลานบาท)   (ลานบาท)   

สินทรัพยหมุนเวียน             

    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18.89 1.98 46.19 3.79 72.47 7.55 

    เงินลงทุนชั่วคราว 316.83 33.18 381.23 31.27 47.78 4.98 

    ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  144.19 15.10 176.07 14.44 171.48 17.86 

    สินคาคงเหลือ  180.43 18.89 364.40 29.89 420.77 43.82 

    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1.27 0.13 0.42 0.03 0.70 0.07 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 661.61 69.28 968.31 79.43 713.20 74.27 
สินทรัพยไมหมุนเวียน             

    เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 169.52 17.75 165.94 13.61 153.46 15.98 

    อาคารและอุปกรณ  116.27 12.17 77.22 6.33 84.67 8.82 

    สินทรัพยไมมีตัวตน  0.30 0.03 0.70 0.06 1.13 0.12 

    คาเชาจายลวงหนา  1.58 0.17 1.93 0.16 2.28 0.24 

    สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4.83 0.51 4.17 0.34 4.22 0.44 

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 0.91 0.10 0.87 0.07 1.31 0.14 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   293.41 30.72 250.83 20.57 247.07 25.73 

รวมสินทรัพย   955.02 100.00 1,219.14 100.00 960.27 100.00 

13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

2558  2557   2556   

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) รายการ  

(ลานบาท)   (ลานบาท)   (ลานบาท)   

หนี้สินหมุนเวียน             

    เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 22.23 2.33 92.14 7.56 35.25 3.67 

    เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - 165.25 13.55 209.70 21.84 

    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน             

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - - 13.37 1.39 2.51 

    หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน               

   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 0.03 - - - 0.02 0.07 

    ภาษีเงินไดคางจาย - - 11.23 0.92 21.55 2.24 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.40 0.04 0.37 0.03 0.26 0.03 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 22.66 2.37 268.99 22.06 280.30 29.19 

หนี้สินไมหมุนเวียน             

  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - - 1.16 

  หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน   0.05 0.005 - - - 0.02 

  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6.85 0.72 0.54 4.37 0.46 0.42 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 6.91 0.72 6.60 0.54 4.37 0.46 

รวมหนี้สิน 29.57 3.10 275.59 22.61 284.67 29.64 
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ) 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ) 

2558   2557   2556   

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) รายการ  

(ลานบาท)   (ลานบาท)   (ลานบาท)   

สวนของผูถือหุน             

ทุนเรือนหุน             

    ทุนจดทะเบียน 300.00   300.00   300.00   

    ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 300.00 31.41 300.00 24.61 225.00 23.43 

    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 155.37 16.27 155.37 12.74 - - 

 กําไรสะสม               

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30.00 3.14 30.00 2.46 22.50 2.34 

    ยังไมไดจัดสรร 438.19 45.88 456.92 37.48 427.95 44.57 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน        

    ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับ

มูลคา 
       

        หลักทรัพยเผ่ือขาย – สุทธิจากภาษี 1.89 0.20 1.26 0.10 0.15 0.02  

รวมสวนของผูถือหุน   925.45 96.90 943.55 77.39 675.60 70.36  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   955.02 100.00 1,219.14 100.00 960.27 100.00  
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 
2558 2557 2556 

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) รายการ 

(ลานบาท)   (ลานบาท)   (ลานบาท)   

รายได             

    รายไดจากการขายสินคา 628.29 98.29 844.45 98.87 966.19 99.01 

    ดอกเบี้ยรับ 2.88 0.45 3.94 0.46 2.96 0.30 

    รายไดอื่น 8.07 1.26 5.70 0.67 6.73 0.69 

รวมรายได 639.24 100.00 854.09 100.00 975.88 100.00 

คาใชจาย             

    ตนทุนขาย 587.02 91.83 682.04 79.86 734.08 75.22 

    คาใชจายในการขาย 21.58 3.38 24.14 2.83 26.24 2.69 

    คาใชจายในการบริหาร 39.87 6.24 39.66 4.64 40.54 4.15 

    (กําไร)ขาดทุนอื่น 7.35 1.15 (2.06) (0.24) 12.33 1.26 

    ตนทุนทางการเงิน 2.97 0.47 6.74 0.79 10.53 1.08 

รวมคาใชจาย 658.79 103.06 750.52 87.87 823.72 84.41 

กําไรกอนภาษีเงินได (19.55) (3.06) 103.57 12.13 152.15 15.59 

ภาษีเงินได 0.82 0.13 (20.74) (2.43) (28.67) (2.94) 

กําไรสําหรับป (18.73) (2.93) 82.83 9.70 123.48 12.65 

    กําไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจาก

ภาษ ี
0.63 0.10 (0.25) (0.03) 0.15 0.02 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (18.10) (2.83) 82.58 9.67 123.63 12.67 
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2557 2556 

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) 
รายการ 

(ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน                   

กําไรกอนภาษีเงินได (19.55) (15.08) 103.57 51.18 152.15 672.93 

รายการปรับปรุง:             

    ดอกเบี้ยรับ (2.88) (2.22) (3.94) (1.95) (2.96) (13.09) 

    ดอกเบี้ยจาย 2.97 2.29 6.74 3.33 10.53 46.57 

    คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 18.58 14.33 19.10 9.44 18.98 83.95 

    คาตัดจําหนายคาเชาจายลวงหนา 0.35 0.27 0.35 0.17   

    หนี้สงสัยจะสูญ - - 4.35 2.15 21.71 96.02 

    ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 8.94 6.89 -    

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 0.83 0.64 0.54 0.27 0.52 2.30 

    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

ประกันภัย 
- - - - 0.74 3.27 

    กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (4.55) (3.51) (0.89) (0.44) (0.30) (1.33) 

    ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - - 2.42 1.20 17.13 75.76 

    กําไรจากการตัดจําหนายอุปกรณ (0.14) (0.11) (0.12) (0.06) - - 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน             

    ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 31.57 24.35 (8.88) (4.39) 19.22 85.01 

    สินคาคงเหลือ 175.02 134.96 56.37 27.86 (199.46) (882.18) 

    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (0.26) (0.20) (0.05) (0.02) 0.07 0.31 

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (0.04) (0.03) 0.44 0.22 (0.62) (2.74) 

    เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (68.86) (53.09) 55.78 27.57 (1.20) (5.31) 

    ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจาย (0.57) (0.43) - - (0.14) (0.62) 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.03 0.02 0.11 0.05 0.26 1.15 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 141.46 109.08 235.90 116.58 36.63 162.01 
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) 
รายการ 

(ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  

    เงินสดดอกเบี้ยรับ 3.18 2.45 3.88 1.92 3.32 14.68 

    เงินสดรับจากภาษีเงินไดรอขอคืน - - 0.42 0.21 0.77 3.41 

    เงินสดจายดอกเบ้ีย (3.15) (2.42) (6.77) (3.35) (11.10) (49.09) 

    เงินสดจายภาษีเงินได (11.82) (9.11) (31.08) (15.36) (7.01) (31.00) 

เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรม
ดําเนินงาน 

129.68 100.00 202.35 100.00 22.61 100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             

    เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝาก  

        ประจํา 
- - (8.54) (2.42) (2.54) (20.39) 

    เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย 

        เผ่ือขาย 
(430.40) (5,210.65) (541.50) (153.14) (127.00) (1,019.26) 

    เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) 

        ลดลง 
(3.59) (43.46) (12.47) (3.53) 40.63 326.08 

    เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ (58.29) (705.69) (10.11) (2.86) (7.49) (60.11) 

    เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - (0.06) (0.48) 

    เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว –  

        เงินฝากประจํา 
1.13 13.68 - - - - 

    เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว –  

        หลักทรัพยเผ่ือขาย 
499.00 6,041.16 218.90 61.91 84.00 674.16 

    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 0.41 4.96 0.13 0.04 - - 

เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (8.26) (100.00) (353.59) (100.00) (12.46) (100.00) 
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บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

มูลคา (%) มูลคา (%) มูลคา (%) 
รายการ 

(ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  (ลาน 
บาท) 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ             

    เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 336.85 203.84 407.95 326.49 799.03 4,378.25 

    เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - 4.35 23.84 

    เงินสดรับจากการออกหุนสามัญสุทธิจากคาใชจาย             

        ในการจัดจําหนาย - - 230.37 184.37 - - 

    เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (502.10) (303.84) (454.83) (364.01) (729.74) (3,998.58) 

    เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน 
- - (13.37) (10.70) (19.60) (107.40) 

    เงินสดจายชําระคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน  - - (0.17) (0.14) (0.54) (2.96) 

    เงินปนผลจาย - - (45.00) (36.01) (35.25) (193.15) 

เงินสดสุทธิไดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (165.25) (100.00) 124.95 100.00 18.25 100.00 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้น
สุทธิ 

(27.30)   (26.27)   28.40   

    ยอดคงเหลือตนปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สด 
46.19   72.46   44.06   

ยอดคงเหลือปลายปของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด 

18.89 - 46.19 - 72.46 - 
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13.2 อัตราสวนทางการเงิน 
บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ตามงบการเงิน ณ  31 ธันวาคม 

รายการ   ป 2556   ป 2557   ป 2558 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)           

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.54  3.60  29.20 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.04  2.24  21.18 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.10  0.74  0.89 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 4.72  4.57  3.78 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 76.29  78.81  95.13 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 8.78  8.41  6.59 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 40.99  42.78  54.67 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 286.34  21.16  18.32 

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 1.26  17.01  19.65 

Cash Cycle วัน 116.03  104.58  130.15 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability ratio)   

     

อัตรากําไรขั้นตน % 24.02  19.23  6.57 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 16.84  13.06  (2.64) 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 13.90  183.44  (782.52) 

อัตรากําไรสุทธิ % 12.67  9.67  (2.83) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 19.58  10.20  (1.94) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency ratio)   

     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 14.21  7.58  (1.66) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 158.57  125.62  0.50 

อัตราการหมุนของสินทรัพย  เทา 1.12  0.78  0.59 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial 
policy ratio)   

     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.42  0.29  0.03 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย  เทา 5.87  34.09  44.34 

  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน - Cash basis  เทา 0.03  0.40  0.23 

อัตราการจายเงินปนผล % 28.51  54.49  - 
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สรุปภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ป 2558  

ภาพรวมเศรษฐกิจของโลก IMF คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ฟนตัวดีข้ึน 

เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2557 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดี ข้ึนอยางตอเนื่อง ปญหา

การวางงานลดลงอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแตยังคง มีปญหาอัตราการวางงานยังคงอยู

ในระดับสูง เศรษฐกิจญ่ีปุนขยายตัวเล็กนอย อันเปนผลมาจากการปรับเพิ่มข้ึนของอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัว  

สถานการณการเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ ยังคงอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับตํ่า 

เนื่องจากอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับตํ่า และยังคงใชมาตรการแบบผอนคลายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจให 

ขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ  

สถานารณราคาน้ํามันโลกมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากกลุมประเทศ โอเปก

ตัดสินใจคงกําลังการผลิต และยังมีผูผลิตน้ํามันดิบจากจากช้ันหินดินดาน (Shale oil) ในสหรัฐฯ และ

แคนาดา จึงสงผลใหอุปทานน้ํามันโลกยังคงลนตลาด โดยราคาน้ํามันดิบ (Dubai) เฉล่ีย 11 เดือน อยูที่ 52.7 

USD:Barrel โดยลาสุดราคา น้ํามันดิบ NYMEX สงมอบเดือนมกราคม (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558) มีราคาอยู

ที่ 37.5 USD:Barrel  

เศรษฐกิจเอเชียในป 2558 IMF คาดการณวาทั้งปเศรษฐกิจจะขยายตัวรอยละ 5.4 ขยายตัวในอัตรา

ที่ชะลอลงจากป 2557 ซึ่งขยายตัวรอยละ 5.6 เศรษฐกิจของประเทศสวนใหญในเอเชียขยายตัวชะลอลงตาม

การสงออกท่ีหดตัวจากความตองการนําเขาสินคาของประเทสคูคาชะลอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศคูคา

หลักอยางจีน 

ทั้งนี้ IMF คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจในป 2559 ของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวรอยละ 5.4 และมี

อัตราเงินเฟอคาดการณรอยละ 2.8 

สําหรับประเทศไทย แรกเร่ิมประเมินวาเศรษฐกิจจะขยายตัวได 2.0 – 2.5% ในป 2558 และ 2.5-

3.0% ในป 2559 ซึ่งเปนการปรับลดประมาณการลงจากเดิม เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดคอนขาง

นอยเนื่องจากภาคการสงออกไดรับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวลงของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

และภาคอสังหาริมทรัพยของจีนที่ทําใหความตองการสินคาอุตสาหกรรมและสินคาโภคภัณฑลดลงรวมถึงทํา

ใหราคาสินคาโภคภัณฑที่ไทยสงออกยังไมมีแนวโนมฟนตัว นอกจากนี้ การสงออกไปยังประเทศในแถบ

อาเซียนก็ไดรับผลกระทบเชนกันเนื่องจากหลายประเทศที่พึ่งพาการสงออกไปจีนมีเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลงและ

คาเงินที่ออนคาภาวะดังกลาวทําใหครัวเรือนในภาคเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหาดานรายได และ

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
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ยังทําใหภาคธุรกิจโดยรวมชะลอการลงทุนออกไปเพราะขาดความเช่ือมั่นแมวาอัตราดอกเบ้ียจะอยูในระดับ

ตํ่าก็ตาม 

 แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในป 2559 จะมาจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐ อุปสรรคใน

ภาคการสงออกทําใหภาครัฐจะเขามีบทบาทมากข้ึน สําหรับป 2559 การใชจายในประเทศนาจะไดรับ

อานิสงสจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะเรงดวนเพื่อชวยเหลือดานสภาพคลองใหกับเกษตรกรและ

ผูประกอบการรายเล็กที่เร่ิมตนในเดือนกันยายน 2558 ในดานงบประมาณ รัฐบาลมีแผนดําเนินนโยบายการ

คลังที่ขาดดุลเพิ่มข้ึนเปน 3.9 แสนลานบาทจากเดิม 2.5 แสนลานบาท โดยงบประมาณลงทุนใน

ปงบประมาณ 2559 จะเพิ่มข้ึน 20% จากปกอนหนา นอกจากนี้ การเรงสรางความเชื่อมั่นและกําหนดทิศ

ทางการสงเสริมการลงทุนใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางทั้งในและนอกประเทศจะเปนตัวแปร

สําคัญสําหรับการลงทุนภาคเอกชนในระยะตอไป  

 ปจจัยเส่ียงในเร่ืองเงินทุนเคลื่อนยายเปนส่ิงที่ยังตองเฝาระวังในระยะตอไปการชะลอตัวลงของ

เศรษฐกิจจีนและแนวโนมการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปนคร้ังแรกในรอบเกือบ 10 ปของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

จุดชนวนทําใหเกิดความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดทุน รวมถึงเกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศ

ตลาดเกิดใหม สงผลใหบางประเทศในแถบอาเซียนมีคาเงินที่ออนลงอยางมากและยังตองสูญเสียเงินสํารอง

ระหวางประเทศจนทําใหมีเหลือนอยเมื่อเทียบกับหนี้ตางประเทศซึ่งเปนความเสี่ยงของการเกิดวิกฤติการเงิน

และวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนอีกคร้ัง ดังนั้น ธุรกิจไทยจึงควรเฝาติดตามสถานการณของประเทศเพื่อนบานอยาง

ใกลชิดเพื่อวิเคราะหความเส่ียงของคูคา สําหรับไทยนั้นการไหลออกของเงินทุนและการออนคาของเงินบาท

ไมนาจะรุนแรง และไมเปนอุปสรรคตอการคงอัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทย 

 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ภาวะการผลิตไตรมาสท่ี 4 ป 2558 มีการปรับตัว

ลดลง รอยละ 10.01 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยมีปริมาณการผลิต 803,625 เมตริกตัน  โดย

เหล็กทรงยาว ปรับตัวลดลง รอยละ 13.27 เนื่องจากสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยกําลัง

ประสบภาวะชะลอตัว และมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลงมากข้ึน เมื่อภาวะเศรษฐกิจยังไมฟนตัวอยางมี

เสถียรภาพ ความสามารถในการซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภคลดลง และสถาบันการเงินระมัดระวังในการอนุมัติ

สินเช่ือที่อยูอาศัย จึงทําใหการซ้ือขายที่อยูอาศัยชะลอลง ซึ่งมีผลตอเนื่องมายังจํานวนที่อยูอาศัยรอขายทั้งที่

สรางเสร็จและกําลังกอสรางสะสมเพิ่มข้ึนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและตางจังหวัด รองลงมาคือ เหล็กทรงแบน 

ปรับตัวลดลงเล็กนอย รอยละ 1.55  โดยเหล็กแผนเคลือบดีบุกและเหล็กแผนเคลือบโครเมียม ลดลง รอยละ 

34.03 เนื่องจากประสบปญหาการสงออกไปยังตลาดสงออกหลักที่สําคัญ  คือ สหภาพยุโรป ที่ลดลง 
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 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาป 2558 มีการปรับตัวลดลง รอยละ 4.40 เมื่อ

เทียบกับปกอน  โดยมีปริมาณการผลิต 6,495,236 เมตริกตัน  โดยเหล็กทรงยาว ปรับตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 

2.18  สําหรับเหล็กทรงแบน ปรับตัวลดลง รอยละ 4.32  โดยเหล็กแผนเคลือบดีบุกและเหล็กแผนเคลือบ

โครเมียม ลดลง  รอยละ 16.96  เหล็กแผนรีดรอน ลดลง รอยละ 13.47 

การตลาดและการจาํหนาย 
การจาํหนายในประเทศ 
 ปริมาณการจําหนายในประเทศของเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในไตรมาสที่ 4 ป 2558 มีประมาณ 

3,696,443 เมตริกตัน ( ไมรวมผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบและทอเหล็ก

เพื่อไมใหเกิดการนับซ้ํา ) ลดลง  รอยละ 17.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อพิจารณาในราย

ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่มีการจําหนายในประเทศ ลดลง คือ เหล็กทรงยาว ลดลง รอยละ 24.36 และ

เหล็กทรงแบน ลดลง รอยละ 14.18 

 ปริมาณการจําหนายในประเทศของเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2558 มีประมาณ 16,733,912 

เมตริกตัน ( ไมรวมผลิตภัณฑเหล็กกึง่สําเร็จรูป เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบและทอเหล็กเพือ่ไมใหเกิด

การนับซ้าํ ) ลดลง  รอยละ 3.49 เมื่อเทยีบกับปกอน และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่มี

การจําหนายในประเทศลดลง คือ เหล็กทรงแบน ลดลง รอยละ 5.19 เหล็กทรงยาวมีการจําหนายในประเทศ 

ลดลง เล็กนอย รอยละ 0.41 

การคาระหวางประเทศ 
การสงออก 
 มูลคาการสงออกเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในไตรมาส 4  ป 2558  มีจํานวนประมาณ 154  ลาน

เหรียญสหรัฐฯ   โดยมูลคาการสงออก ลดลง  รอยละ 8.41 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  ตลาดสงออก

ที่สําคัญ ไดแก มาเลเซีย, ฟลิปปนส และฮองกง  ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกลดลงมากที่สุด ไดแก เหล็ก

ทรงยาว ลดลง รอยละ 6.45  แตเหล็กทรงแบนกลับมีมูลคาการสงออก ขยายตัวข้ึน รอยละ 3.38 โดยเหล็ก

แผนรีดเย็น ขยายตัว ข้ึนรอยละ 33.53 แตเหล็กแผนรีดรอน มีการสงออกลดลง รอยละ 59.70 

 มูลคาการสงออกเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญใน ป 2558  มีจํานวนประมาณ 712.59 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ   โดยมูลคาการสงออก ลดลง  รอยละ 20.59 เมื่อเทียบกับปกอน  ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก 

มาเลเซีย, สิงคโปรและฮองกง  ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกลดลงมากที่สุด ไดแก เหล็กทรงยาว ลดลง รอย

ละ 32.19 โดยเหล็กลวด ลดลง รอยละ 38.73 รองลงมา คือ เหล็กเสน รอยละ 38.08 สําหรับเหล็กทรงแบน 

ลดลง รอยละ 15.76 โดยเหล็กแผนรีดรอน ลดลง รอยละ 52.94 เหล็กแผนเคลือบ ลดลง รอยละ 21.67 
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การนําเขา 
 มูลคาการนําเขาเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในไตรมาสที่ 4 ป 2558  มีจํานวนประมาณ 1,398.07 

ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึน รอยละ 30.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดย

ประเทศนําเขาที่สําคัญ ไดแก ประเทศญ่ีปุน,จีนและสาธารณรัฐเกาหลี  ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขาลดลง

มากที่สุดเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  ไดแก  ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 60.04  เหล็ก

ทรงแบน ลดลง  รอยละ 26.70 โดยเหล็กแผนรีดรอน ลดลง  รอยละ 32.43   สําหรับผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว 

ปรับตัวลดลง  รอยละ 11.69 โดยเหล็กเสน ลดลง  รอยละ 25.82 

 มูลคาการนําเขาเหล็กและเหล็กกลาที่สําคัญในป 2558  มีจํานวนประมาณ 6,969.99 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  โดยมูลคาการนําเขาลดลง รอยละ 16.17 เมื่อเทียบกับปกอน  โดยประเทศนําเขาที่สําคัญ ไดแก 

ประเทศญ่ีปุน, จีนและสาธารณรัฐเกาหลี  ผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขาลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับป

กอน  ไดแก  ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป ลดลง รอยละ 31.53  โดยเหล็กแทงแบน  ลดลง รอยละ 57.10 

เนื่องจากสถานการณการผลิตของเหล็กทรงแบนในประเทศที่ลดลง  จึงมีผลทําใหการนําเขาเหล็กทรงแบน

เพื่อเปนวัตถุดิบลดลงดวย  สําหรับเหล็กทรงแบน มีมูลคาการนําเขา ที่ลดลง รอยละ 11.73  โดยเหล็กแผนรีด

รอน มีมูลคานําเขา ลดลง รอยละ 14.40 เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหความ

ตองการใชของอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ลดลง 

นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ไดออกประกาศ เปด

ทบทวนอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวดคารบอนสูง รวมถึงเหล็กลวดคารบอนสูงที่เจือธาตุอ่ืน 

ที่ มี แหล งกํ า เนิ ดจากสาธารณ รัฐประชาชนจีน  ภายใตพิ กั ด ศุลกากร  ๗๒๑๓ .๙๑๙๐ .๐๒๑  

๗๒๑๓ .๙๑๙๐ .๐๒๒   ๗๒๑๓ .๙๑๙๐ .๐๓๐   ๗๒๑๓ .๙๑๙๐ .๐๓๑   ๗๒๑๓ .๙๑๙๐ .๐๙๐  

๗๒๒๗.๙๐๐๐.๐๑๔ และ๗๒๒๗.๙๐๐๐.๐๙๐ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถามเพื่อใชประกอบการ

พิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโตการทุมตลาดสินคาดังกลาว 

 2. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559  คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน กระทรวง

พาณิชย ไดออกประกาศ เปดการไตสวนการนําเขาสินคาเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนเจืออัลลอยหนาตัด

รูปตัว H ที่นําเขามาภายใตพิกัดอัตราศุลกากรประเภทท่ี ๗๒๒๘.๗๐.๑๐๐๐๐ และ ๒๒๘.๗๐.๙๐๐๐๐ 

 3. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน กระทรวง

พาณิชย ไดออกประกาศ เปดการไตสวนการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอนลางกรดและเคลือบน้ํามันชนิด
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เปนมวนและไมเปนมวนที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ภายใตพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 

๗๒๐๘.๒๕๐๐.๐๒๑, ๗๒๐๘.๒๕๐๐.๐๒๒, ๗๒๐๘.๒๕๐๐.๐๒๓, ๗๒๐๘.๒๕๐๐.๐๓๑ 

๗๒๐๘ .๒๕๐๐ .๐๓๒ , ๗๒๐๘ .๒๕๐๐ .๐๓๓ , ๗๒๐๘ .๒๕๐๐ .๐๙๐ , 

๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๑๑,๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๑๒, ๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๑๓, ๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๒๑, 

๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๒๒ ๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๒๓, ๗๒๐๘.๒๖๐๐.๐๙๐, ๗๒๐๘.๒๗๑๐.๐๒๑, 

๗๒๐๘.๒๗๑๐.๐๒๒ ๗๒๐๘.๒๗๑๐.๐๒๓, ๗๒๐๘.๒๗๑๐.๐๙๐, ๗๒๐๘.๒๗๙๐.๐๑๑, 

๗๒๐๘.๒๗๙๐.๐๑๒ ๗๒๐๘.๒๗๙๐.๐๑๓, ๗๒๐๘.๒๗๙๐.๐๙๐, ๗๒๑๑.๑๔๑๙.๐๑๐, 

๗๒๑๑.๑๙๑๑.๐๑๐ และ ๗๒๑๑.๑๙๒๑.๐๑๐ รวม ๒๕ พิกัด ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ใน

อัตรารอยละ 22.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

สรุปและแนวโนม 
สรุป 

 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาไตรมาส 4/2558 มีปริมาณการผลิต 

803,625    เมตริกตัน ลดลง รอยละ 10.01 เมื่อเทียบกับปกอน  โดยเปนผลจากการลดลงของเหล็กทรงยาว 

ลดลง  รอยละ 13.27 เนื่องจากสถานการณธุรกิจกอสรางประสบภาวะชะลอตัว สําหรับเหล็กทรงแบน ลดลง 

รอยละ 1.55 โดยเหล็กแผนเคลือบดีบุกและเหล็กแผนเคลือบโครเมียม ลดลง รอยละ 34.03 เนื่องจาก

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑประสบปญหาในเร่ืองการสงออก  สําหรับการจําหนายในประเทศไตรมาส 4/2558 มี

ปริมาณ 3,696,443 เมตริกตัน ลดลง  รอยละ 17.76 โดยเหล็กทรงยาว ลดลง รอยละ 24.36 รองลงมาคือ 

เหล็กทรงแบน ลดลง  รอยละ 14.18  การสงออก มีมูลคา 154 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง รอยละ 8.41 การ

นําเขา มีมูลคา 1,398.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน รอยละ 30.25 

แนวโนม 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณวาสถานการณเหล็กในป 2559 

ในสวนการผลิตจะทรงตัว คือ 6.50 ลานตัน ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหความตองการใชเหล็กสูงข้ึน คือ 

การลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ  เนื่องจากการกอสรางของภาคเอกชนยังคงชะลอตัว

อยู  เนื่องจากผูบริโภคชะลอการซ้ือและลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย  นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่ผลตอการผลิต

ของผูผลิตในประเทศ คือ ปญหาการผลิตสวนเกินจากประเทศจีน  ซึ่งทําใหผูผลิตจีนสงสินคาเขามายัง

ประเทศที่ไมมีมาตรการคุมครองดีพอ  และถึงแมจีนจะโดนแรงบีบจากหลายประเทศใหลดการผลิตลง  ซึ่ง

จะตองคอยจับตาดูวาจีนจะทําตามแรงกดดันของประเทศอ่ืนๆ หรือไม 
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14.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

14.1.1  การวเิคราะหผลการดําเนินงาน  
ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

จากลวดเหล็กเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุมกอสราง ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวย  

ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”) ลวด

เหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”)  

โดยกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการและเอกชนภายในประเทศ 

 หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานชวงป 2558 พบวา บริษัทมีรายไดจากการขาย

ผลิตภัณฑเทากับ 628.29 ลานบาท ลดลง  216.16 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีรายได  844.45 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 25.60 และมีขาดทุนสําหรับงวดจํานวน 18.73 ลานบาท ลดลง 101.56 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 122.61 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งมีกําไรสําหรับงวด 82.83 ลานบาท 

 ฐานะการเงิน ณ ส้ินป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวม 955.02 ลานบาท หนี้สินรวม 29.56 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 925.46 ลานบาท  

 ในสวนของสภาพคลอง ณ ส้ินป 2558 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 

29.20 เทา และ 21.18 เทา ตามลําดับ ทางดานโครงสรางเงินทุนนั้น บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ

หุนลดลงจาก 0.29 เทา ในป 2557 คงเหลือ 0.03 เทา ในป 2558 

รายได 
 บริษัทฯ มีรายไดรวม 639.24 ลานบาท ลดลง 214.85 ลานบาท จากป 2557 ซึ่งมีรายไดรวม 854.09 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.16 สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกและสภาวะราคาสินแรเหล็กมีราคา

ปรับตัวลดลง กอรปกับปริมาณความตองการสินคาลวดเหล็กในประเทศยังคงชะลอตัว ทั้งนี้บริษัทฯยังคง

สามารถรักษาปริมาณขายไดใกลเคียงกับปกอน สําหรับรายไดจากการขายลวดเหล็ก ในป 2558 มีจํานวน

เทากับ 628.29 ลานบาท ลดลง  216.16 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ  844.45 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 25.60  
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 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากดอกเบ้ียรับ รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต รายไดคาเชาพื้นที่ รายไดจากการใหใชวงเงิน และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน  

ซึ่งเปนเงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนรวมรายไดอ่ืน ป 2558 ทั้งส้ิน 10.95 ลานบาท 

ใกลเคียงกับป 2557 ซึ่งมีรายไดอ่ืนจํานวนรวม 9.64 ลานบาท 

รายไดแยกตามผลิตภณัฑ 
 รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ป 2558 เทากับ 442.36 

ลานบาท หรือรอยละ 69.20 ของรายไดรวม ลดลง 167.96 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 27.52 เมื่อเทียบกับ    

ป 2557 ซึ่งมีรายไดเทากับ 610.32 ลานบาทหรือรอยละ 71.46 ของรายไดรวม สาเหตุเนื่องจากการปรับราคา

ลดลงของสินแรเหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวัตถุดิบของบริษัทฯ สงผลใหราคาขายสินคาปรับตัว

ลดลงตามไปดวย  อีกทั้งลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงมีการแขงขันที่สูง มีคูแขงทางการคาเพิ่มข้ึน แต

บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาปริมาณขายไดใกลเคียงกับป 2557 โดยเพิ่มกลยุทธทางการตลาด รวมถึงการ

สงเสริมการขายอีกหลายชองทาง 

 รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ป 2558 เทากับ 

181.17 ลานบาท หรือรอยละ 28.34 ของรายไดรวม ลดลง 48.16 ลานบาท ลดลงรอยละ 21.00 เมื่อเทียบกับ

ป 2557 ซึ่งมีรายไดเทากับ 229.33 ลานบาท หรือรอยละ 26.85 ของรายไดรวม สาเหตุของการลดลง

เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาสินแรเหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตวัตถุดิบของบริษัทฯ สงผลให

ราคาสินคาลดลงตามไปดวย อีกทั้งโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐไดชะลอตัวลง ทําใหกระทบกับ

การลงทุนในภาคเอกชน ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ อาทิ เชน โรงหลอเสาเข็มขนาดใหญ เปนตน 
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 รายไดจากการจําหนายลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต  ป 2558 เทากับ 

0.33 ลานบาท หรือรอยละ 0.05 ของรายไดรวม เพิ่มข้ึน 0.33 ลานบาท เมื่อป 2557 รายไดจากผลิตภัณฑ

ประเภทนี้ยังไมเกิดข้ึน เนื่องจากลวดตะแกรงเปนลวดประเภทคารบอนตํ่า หากบริษัทฯ ตองนําเขาวัตถุดิบ

จากตางประเทศเปนคร้ังแรกนั้น ตองผานการตรวจสอบและไดรับอนุญาตจาก สมอ. การขออนุญาตนําเขา

นั้น   ใชระยะเวลานาน ทําใหบริษัทฯ ตองเล่ือนการผลิตและจําหนายออกไป เมื่อกระบวนการดังกลาวไดเสร็จ

ส้ินลง จึงเร่ิมจําหนายสินคาประเภทดังกลาวในป 2558 

 รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา  ป 2558 เทากับ 4.21 ลานบาท หรือ

รอยละ 0.66 ของรายไดรวม เพิ่มข้ึน 0.65 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 18.26 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีรายได

เทากับ 3.56 ลานบาท หรือรอยละ 0.42 ของรายไดรวม สาเหตุที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากสินคาประเภทนี้เปนสินคาที่

ใชรวมกับสินคาประเภทลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง เพื่อผลิต เสาเข็ม เสาไฟฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

หลักของบริษัทฯ ทําใหมีชองทางการจําหนายที่สะดวก โดยมีฐานลูกคาเดิมและอาศัยขายรวมกับสินคาหลัก

ของบริษัทฯ 

 รายไดจากการจําหนายลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซ
ปกคลุม  ป 2558 เทากับ 0.22 ลานบาท หรือรอยละ 0.03 ของรายไดรวม ลดลง 0.21 ลานบาท ลดลงรอย

ละ 0.02 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีรายไดเทากับ 0.43 ลานบาท หรือรอยละ 0.05 ของรายไดรวม สาเหตุการ

ลดลงเนื่องจาก กระบวนการผลิตของลวดประเภทนี้มีหลายข้ันตอน ทําใหตนทุนในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับ

ลวดประเภทเดียวกันที่นําเขามาจากตางประเทศ บริษัทฯจึงอยูระหวางทําการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีอยูใหทันสมัยและตนทุนตํ่าที่สุดเพื่อเขาแขงขันในตลาดได 

 รายไดจากการจําหนายลวดสปริง เนื่องจากป 2557 มีรายไดจากการจําหนาย 0.81 ลาน

บาท หรือรอยละ 0.09 ของรายไดรวม ซึ่งคอนขางตํ่า อีกทั้งยังพบวาเคร่ืองจักรที่ใชผลิตลวดสปริงนั้น ยังไม

ทันสมัยเทาที่ควร ในป 2558 จึงหยุดการจําหนายลง ทําใหไมมีรายไดจากผลิตภัณฑนี้ เพื่อบริษัทฯ และ

วิศวกร ที่ปรึกษาทางเทคนิค ทําการศึกษาและปรับปรุงแกไขเคร่ืองจักร รวมถึงกระบวนการตรวจสอบตางๆ 

อยางเขมงวดรัดกุมที่สุด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่นอนและอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งตองใชมาตราฐานและ

ความปลอดภัยสูงกวาทั่วไป จึงตองใชระยะเวลานานกวาปกติ 

 รายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากดอกเบ้ียรับ รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต รายไดคาเชาพื้นที่ รายไดจากการใหใชวงเงิน และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน  
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ซึ่งเปนเงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนรวมรายไดอ่ืน ป 2558 ทั้งส้ิน 10.95 ลานบาท 

ใกลเคียงกับป 2557 ซึ่งมีรายไดอ่ืนจํานวนรวม 9.64 ลานบาท 

 ตนทุนขาย ในป 2558 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 587.02 ลานบาท ลดลง 95.02 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ 682.04 หรือลดลงรอยละ 13.93 จะสัมพันธกับปริมาณขายที่ลดลง อีกทั้งการ

ลดลงของราคาวัตถุดิบก็นับเปนประเด็นหลักที่มีผลตอตนทุนขาย ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สงผลใหตนทุนขายลดลงอยางเห็นไดชัด โครงสรางตนทุนขายของบริษัทฯ

ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราสวนประมาณรอยละ 70-85 ของตนทุนการผลิตรวมและผันแปรไปตาม

ปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย นอกนั้นเปนตนทุนในการทําตอเพื่อใหสําเร็จเปนสินคาสําเร็จรูป 

ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟฟา คาแรงงาน คาซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร คาเส่ือมราคา และคาใชจายใน

การผลิตอ่ืนๆ 

 คาใชจาย สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 

 - คาใชจายในการขาย: ป 2558 เทากับ 21.57 ลานบาท ลดลง 2.57 ลานบาท ลงลงรอยละ 10. 

64 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ 24.14  ลานบาท ซึ่งเปนไปตามรายไดและปริมาณขาย ที่ลดลง 

ทั้งนี้อัตราสวนคาใชจายในการขายตอยอดขายสําหรับป 2558 และป 2557 เทากับรอยละ 3.43 และ 2.85 

ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ ไดเปดชองทางการจําหนาย โดยรุกพื้นที่ตางประเทศมากข้ึน ทําใหเกิดคาใชจาย

ในสวนนี้สูงข้ึน เพื่อเปาหมายในอนาคต  คาใชจายในการขายสวนใหญไดแก คาตอบแทนพนักงาน   คา

รับรองลูกคา คาสงเสริมการตลาด คาขนสงในการจัดจําหนาย  

 - คาใชจายในการบริหาร ป 2558 เทากับ 39.87 ลานบาท เพิ่มข้ึนเล็กนอย 0.21 ลานบาท หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 0.53 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ 39.66 ลานบาท สวนที่เพิ่มข้ึนมาจากภาวะ

เศรษฐกิจมวลรวมที่เพิ่มข้ึน อาทิเชน การปรับเงินเดือนและคาตอบแทนของพนักงาน คาใชจายในการบริหาร

ที่สําคัญไดแก เงินเดือนและคาตอบแทนพนักงาน  คาสวัสดิการพาหนะ คาเดินทาง คาเส่ือมราคาในสวนของ

สํานักงาน เปนตน 

กําไร/ขาดทุนอ่ืน ป 2558 ขาดทุนเทากับ 7.34 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มข้ึน  9.40 ลานบาท หรือ

รอยละ 456.31 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งกําไรเทากับ 2.06 ลานบาท กําไร/ขาดทุนสวนนี้มาจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เนื่องจากเมื่อตนป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินดอลลารสหรัฐ จากการซื้อ

วัตถุดิบจํานวนหนึ่ง ตอมาเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปนการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงสถานะการณทางยูโรโซน ทําใหคาเงินบาทเกิดความผันผวนเปน
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อยางมาก นักวิเคราะหของบริษัทฯ ไดคาดการณและเฝาติดตามสถานะการณอยางใกลชิด ในไตรมาสที่ 3 

ของป 2558 เพื่อกําจัดความเส่ียงและเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด จึงตัดสินใจชําระหนี้ตางประเทศสวนนี้

ออกไป  

ตนทุนทางการเงิน ป 2558 เทากับ 2.97 ลานบาท ลดลง 3.77 ลานบาท ลดลงรอยละ 55.93 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ 6.74 ลานบาท ตนทุนทางการเงินหลักคือ ดอกเบ้ียจาย T/R สําหรับ

การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยป 2558 มูลคานําเขาวัตถุดิบลดลงจากป 2557 ประมาณรอยละ 30 

และบริษัทมีการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อชําระ T/R หรือเงินกูระยะส้ันอยางมีระบบ มีการควบคุมดูแล

อยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ  สงผลใหตนทุนทางการเงินลดลง 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ป 2558 เทากับ (18.10) ลานบาท ลดลง 100.68 ลานบาท ลดลงรอยละ 

121.77  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งเทากับ 82.58 ลานบาท เนื่องจากความผันผวนของราคาสินแรเหล็ก

โลก และปริมาณการผลิตลวดเหล็กในตลาดจีน Over supply ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในประเทศยัง

ไมชัดเจนเทาที่ควร โครงการสาธารณูปโภคและการกอสรางข้ันพื้นฐานตางๆ จึงชะลอ สงผลใหปริมาณขาย

และราคาขายลดลง 

14.1.2      การวิเคราะหฐานะการเงิน  
     ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
 

  

 

 

 
        (1) สินทรัพย 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 955.02 ลานบาท ลดลงจากป 

2557 เทากับ 264.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 21.66 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 1,219.14 ลานบาท สาเหตุหลัก

มาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2558 เทากับ 18.88 ลานบาท ลดลง 27.31   

ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 46.19 ลานบาท 

จํานวนเงิน (ลานบาท) เพิ่ม(ลด) 
รายการ 

ป 2558 ป 2557 ลานบาท รอยละ 

รวมสินทรัพย 955.02 1,219.14 (264.12) (21.66) 

รวมหนี้สิน 29.57 275.59 (246.02) (89.27) 

รวมสวนของผูถือหุน 925.46 943.55 (18.09) (1.92) 
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เนื่องจากการบริหารเงินสดเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดจึงโอนยายเงินสดบางสวนไป

ลงทุนช่ัวคราว กลาวคือ ฝากในกองทุนที่มีสภาพคลองสูง 

• เงินลงทุนช่ัวคราว ป 2558 เทากับ 316.83 ลานบาท ลดลง 64.40 ลานบาท  เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 381.23 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวนี้

สวนใหญเปนเงินลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ป 2558 เงิน

ลงทุนชั่วคราวลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว เพื่อนําไปชําระเงิน

กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินหนี้สินระยะส้ัน  

• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ป 2558 เทากับ 144.19 ลานบาท ลดลง 31.88 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 176.07 ลานบาท เนื่องจาก

ราคาขายสินคาลดลง สงผลใหลูกหนี้การคาลดลง แมวาปริมาณขายจะใกลเคียงกับป

กอน อีกทั้งป 2558 มีการรับชําระหนี้และติดตามหนี้สินอยางตอเนื่อง ทําใหลูกหนี้

การคาลดลง 

• สินคาคงเหลือ ป 2558 เทากับ 180.43 ลานบาท ลดลง 183.97 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 364.40 ลานบาท เนื่องจากการบริหาร 

จัดการ วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน สินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป ที่ดีข้ึน 

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ป 2558 เทากับ 1.27 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.85 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 0.42 ลานบาท  เนื่องจากการ

เพิ่มข้ึนของภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนด 0.26 ลานบาท และการเพิ่มข้ึนของภาษีเงินไดนิติ

บุคคลถูกหัก ณ ที่จาย จํานวน 0.59 ลานบาท 

• สินทรัพยไมหมุนเวียน ป 2558 เทากับ 293.41 ลานบาท เพิ่มข้ึน 42.58 ลานบาท       

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 250.83 ลานบาท เนื่องจาก

การเพิ่มข้ึนของอาคารและอุปกรณ ซึ่งก็คือเคร่ืองจักรใหมที่อยูระหวางติดต้ัง และการ

เพิ่มข้ึนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันในการซ้ือวัตถุดิบ 

 (2) หนี้สิน 
 ณ ส้ินป 2558 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 29.57 ลานบาท ลดลง 246.02 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ชวง

เดียวกนัของป 2557 ซึ่งมีจาํนวนเทากับ 275.59 ลานบาท มีสาเหตุมาจาก 

 หนี้สินหมุนเวยีนที่ลดลง 246.33 ลานบาท อันประกอบดวยการลดลงของเจาหนีก้ารคา 69.91 

ลานบาท ซึง่เปนเจาหนี้การคาตางประเทศ และไดมีการชําระหนี้จํานวนนี้บางสวนออกไป เพื่อปองกันความ
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เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  การลดลงของเงนิกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 165.25 ลานบาท เนื่องจากมี

การชําระเงนิกูในสวนนี ้การลดลงของภาษีเงนิไดคางจาย 11.23 เนือ่งจากป 2558 เกิดผลขาดทุนสุทธิ จึงไม

ตองบันทึกบัญชีหนี้สินในสวนของภาษีเงนิไดคางจาย และการเพิม่ข้ึนของหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 0.02 ลานบาท 

 สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนนัน้เพิม่ข้ึน 0.31 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึนของหนิ้สินภายใต

สัญญาเชาการเงิน 0.06 ลานบาท และการคํานวณผลประโยชนพนักงานเกษยีณอายุตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยเพิม่ข้ึน 0.25  

 (3) สวนของผูถือหุน 
  ณ ส้ินป 2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 925.46 ลานบาท ลดลง 18.09 ลานบาท 

จากชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 943.55 ลานบาท เนื่องจากการขาดทนุสุทธปิระจําป 2558 

จํานวน 18.09 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมลดลง ซึง่กาํไรสะสมเปนสวนหนึง่ของสวนของผูถือหุน 

14.1.3      คุณภาพของสนิทรัพย  

• ลูกหนีก้ารคาและลกูหน้ีอ่ืนสุทธ ิ
 บริษัทมีลูกหนีแ้ละลูกหนี้อ่ืนสุทธิในป 2558 จํานวน 144.19 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้ของ

บริษัทฯ ทั้งจํานวน เนื่องจากลูกหนี้การคาในสวนของบริษัทฯ ไดมีการบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญทั้งจาํนวน

แลว สามารถแบงแยกลูกหนี้การคาไดตามอายุลูกหนี้ไดดังนี ้

ป 2558 ป 2557 
อายุหนี้คางชําระ 

ลานบาท % ลานบาท % 

ลูกหนี้การคา – บุคคลภายนอก 

ยังไมครบกําหนดชําระ 112.41 77.62 126.61 67.62 

ครบกําหนดชําระแลว     

ไมเกิน 3 เดือน 20.47 14.13 46.00 24.57 

เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 2.00 1.38 0.11 0.06 

เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน - - - - 

เกินกวา 12 เดือน 9.95 6.87 14.50 7.75 

รวม 144.83 100.00 187.24 100.00 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสุญ (9.95) (6.87) (14.50) (7.75) 
ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก - สุทธิ 134.88   172.73  

 



                     บริษัท  ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                                  แบบ 56-1  ประจําป  2558 

 

141 

รับรองความถูกตอง................................................. 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 

144.83 ลานบาท และต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองไวเปนจํานวน 9.95 ลานบาท 

โดยเปนลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 12 เดือน จํานวน 9.95 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 โดยผูบริหารของ

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระนับจากวันที่ครบ

กําหนดชําระต้ังแต 181 - 270 วัน ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 65  คางชําระนับจากวันที่ครบ

กําหนดชําระต้ังแต 271 - 365 ต้ังคาเผ่ือฯ ในอัตรารอยละ 90 และคางชําระเกินกวา 365 วันข้ึนไป ต้ังคาเผ่ือฯ 

ในอัตรารอยละ 100 ซึ่งผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา ลูกหนี้การคาเหลานั้นขาดสภาพคลอง นอกจากนี้ฝาย

บริหารยังไดเพิ่มมาตราการในการใหสินเช่ือแกลูกหนี้เขมงวดมากข้ึนและเรงรัดติดตามทวงถามหนี้ที่คางชําระ

อยางใกลชิดและตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญป 2558 ไดลดลงจากป 2557 จํานวน 4.55 

ลานบาท อยางไรก็ตามสําหรับลูกหนี้คงคางที่ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลวนั้น บริษัทฯไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อใหมีโอกาศในการรับชําระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด 

 สําหรับนโยบายการใหเครดิตทางการคานั้น ปกติบริษัทจะใหเครดิตทางการคาประมาณ 

30-120 วัน เครดิตโดยเฉลี่ยประมาณ 90 วัน ปจจุบันบริษัทฯ ไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ 

โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกําหนดกับลูกคา และใหเครดิตทางการคาระยะส้ันหรืองดเครดิตสําหรับลูกคา

รายใหม รวมถึงตรวจสอบรายละเอียด สภาพคลองทางการเงินของลูกคาใหมอยางรัดกุมและเขมงวด โดยป 

2558 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียประมาณ 95 วัน ซึ่งก็ใกลเคียงกับระยะเวลาการใหเครดิตโดยเฉล่ีย 

•  สินคาคงเหลือ 
 ณ 31 ธันวาคม 2558 สินคาคงเหลือสุทธิมีมูลคา 180.43 ลานบาท ลดลง 183.97 ลานบาท 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีมูลคา 364.40 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 50.49 ซึ่งมีสาเหตุ

หลักมาจากการลดลงของวัตถุดิบซึ่งนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากชวงตนป 2558 ราคาสินแรเหล็กไดลด

ราคาลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง อีกทั้งปริมาณการผลิตลวดเหล็กในประเทศจีนไดเพิ่มปริมาณสูงข้ึน ทําให

เกิดภาวะ Over Supply ดังนั้นจีนจึงทําการผลักดันสินคาลวดเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ สงออก

มายังประเทศคูคาตางๆ รวมทั้งประเทศไทย สงผลใหราคาวัตถุดิบลดลงตามอยางหลีกเล่ียงไมได บริษัทฯ จึง

ชะลอการซื้อวัตถุดิบ และเฝาติดตามสังเกตุสถานะการณอยางใกลชิด เพื่อปองกันความเส่ียงดานตนทุนการ

ผลิตที่สูงข้ึน สงผลใหวัตถุดิบในคลังมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของสินคาคงเหลือไดดังนี้ 
 

ป 2558 ป 2557 
ลักษณะของสินคาคงคลัง 

ลานบาท % ลานบาท % 

วัตถุดิบ 45.39 23.97 279.03 76.57 

วัสดุโรงงาน 4.14 2.19 4.68 1.28 
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ป 2558 ป 2557 
ลักษณะของสินคาคงคลัง 

ลานบาท % ลานบาท % 

สินคาระหวางผลิต 35.79 18.89 6.46 1.77 

สินคาสําเร็จรูป 104.05 54.95 74.23 20.37 

รวม 189.37 100.00 364.40 100.00 

หัก คาเผ่ือการปรับมูลคา (8.94) - - - 

รวม 180.43 100.00 364.40 100.00 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิประมาณ 180.43 ลานบาท  โดยมี

สัดสวนของวัตถุดิบ, วัสดุโรงงาน, สินคาระหวางผลิต, สินคาสําเร็จรูป  คิดเปนจํานวนเงิน 45.39 ลานบาท

4.14 ลานบาท 35.79 ลานบาท และ 104.05 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 23.97 รอยละ 2.19    

รอยละ18.89 และรอยละ 54.95 ตามลําดับ โดยมีคาเผ่ือการปรับมูลคาจํานวน 8.94 ลานบาท 

14.1.4      สภาพคลอง  

• กระแสเงินสด 
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2558 บริษัทมกีระแสเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 27.30 ลานบาท  

สงผลใหเงินสดของบริษัทลดลงจาก 46.19 ลานบาท เปน 18.89 ลานบาท กระแสเงินสดที่เปล่ียนแปลงมา

จากกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 ในป 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีคาเปนบวกจํานวน 129.68 ลาน

บาท เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลังปรับปรุงรายการที่ไมใช

เงินสดมีผลกําไรจํานวน 24.11 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนลดลง 31.57 ลานบาท สินคาคงเหลือ

ลดลงจํานวน 175.02 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 0.26 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

0.26 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนลดลง 68.86 ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจาย

รายการ 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนนิงาน  129.68 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทนุ  8.26 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (165.24) 

เงินสดสุทธ ิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (27.30) 
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เพิ่มข้ึน 0.57 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 0.03 ลานบาท มีรับดอกเบ้ีย 3.18 ลานบาท จายดอกเบ้ีย 

3.15 ลานบาท และจายภาษีเงินได 11.82 ลานบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีคาเปนบวกจํานวน 8.26 ลานบาท เปนผลมาจากเงินสด

จายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 430.40 ลานบาท เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 58.29 

ลานบาท เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกันเพิ่มข้ึน 3.59 ลานบาท แตก็มีเงินสดรับจากการจําหนายเงิน

ลงทุนชั่วคราวในสวนของเงินฝากประจํา 1.14 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวใน

หลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 499.00 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ 0.41 ลานบาท 

 ในสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีคาเปนลบจํานวน 165.24 ลานบาท เปนผลมา

จากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน  336.85 ลานบาท แตมีเงินสดจายชําระคืนเงิน

กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 502.10 ลานบาท จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 27.30 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินสดซึ่งเปนเงินสด

และเงินฝากธนาคารทั้งส้ินจํานวน 18.89 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 
 ถึงแมผลประกอบการในป 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน แตสภาพคลอง 

ยังคงอยูในระดับที่นาพอใจ โดยอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว อยุในระดับ 29.20 

และ 21.18 เทา ตามลําดับเนื่องจากมีการชําระหนี้เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ทําใหหนี้สิน

หมุนเวียนลดลง ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 95.13 วัน ยังคงรักษาใหอยูในระดับใกลเคียงกับระยะเวลาการให

เครดิตโดยเฉล่ียคือ 90 วัน อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาลดลงเหลือ 18.32 วัน เนื่องจากตนทุนขายที่

ลดลงและเกิดจากการคาบเกี่ยวการบันทึกบัญชีระหวางเจาหนี้การคาและเจาหนี้เงินกูระยะส้ันจากการซ้ือ

วัตถุดิบจากตางประเทศ( T/R) สําหรับ Cash Cycle เพิ่มข้ึนจาก 104.58 วันในป 2557 เปน 130.15 วัน ในป 

2558 เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอย ประกอบกับระยะเวลาเฉล่ียในการขายสินคา

ใชเวลานานข้ึน 

14.1.5      แหลงที่มาของเงินทุน 

• หนี้สิน 
ณ ส้ินป 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 29.57 ลานบาท หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน              

อันประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 22.23 ลานบาท สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนนั้นคือ ภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานที่จะตองจายเมื่อเกษียณจํานวน 6.85 ลานบาท 
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• สวนของผูถือหุน 
ป 2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 18.09 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง

จาก 943.55 ลานบาท ในป 2557 เปน 925.46 ลานบาท ในป 2558 

14.1.6      ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
  - โปรดดูรายละเอียดในหัวขอปจจัยความเส่ียง - 


