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การวเิคราะห์และคำอธบิายของฝา่ยจดัการ 
ภาพรวมผลการดำเนินงาน 
	 ภาพรวมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษทั้งปี	 2557	 คาดว่าจะไม่เติบโต	 หรืออาจติดลบร้อยละ	 1-2	
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวรวมถึงผลกระทบจากการส่งออกที่ถดถอย	 ทั้งนี้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศในปี	2557	ขยายตัวต่ำกว่า	ร้อยละ	1.6		

	 ตลาดสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศ	ในช่วงปลายปี	ถือเป็นช่วงไฮซีซั่น	แต่ในปี	2557	กลับไม่คึกคักนัก	 เนื่องจาก
ธุรกิจห้างร้านขนาดกลางและขนาดเล็ก	 ลดการสั่งพิมพ์ปฏิทินและไดอารี่	 รวมถึงของชำร่วยที่เป็นสิ่งพิมพ์ลดลงมากกว่าปี	
2556	 ถึงร้อยละ	 50	 ขณะที่ห้างร้านขนาดใหญ่ธนาคาร	 และรัฐวิสาหกิจ	 ใช้งบประมาณในการพิมพ์เท่าเดิม	 ไม่ได้มีการขยาย
เพิ่ม	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการส่งออกที่ชะลอตัว	สำหรับการพิมพ์	ส.ค.ส.	ปีใหม่	และการ์ดอวยพร	
ลดลงร้อยละ	 23-30	 จากช่วงเดียวกันของปี	 2556	 เนื่องจากมีการอวยพรผ่านมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนมากขึ้น	 (ที่มา	 :	 กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.))	

	 สำหรับผลประกอบการในปี	2557	บริษัท	มีรายได้รวมทั้งสิ้น	1,681.74	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	6.3%	ในรายได้รวมจำนวน	
1,681.74	 ล้านบาท	 มาจากการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์	 จำนวน	 1,558.33	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 92.7	 รายได้ในส่วนที่
สองมาจากการลงทุนจำนวน	 98.29	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 5.8	 รายได้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น	 ส่วนแบ่งกำไรจากจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม	(บมจ.	ซินเน็ค	(ประเทศไทย))	จำนวน	69.54	ล้านบาท	และเงินปันผลรับจำนวน	28.75	ล้านบาท		

	 รายได้ที่มาจากธุรกิจการพิมพ์ในปี	2557	มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ	6.8	และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	26.3	
เพิ่มขึ้นเทียบกับปี	 2556	 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ	 25.4	 ปัจจัยที่ทำให้รายได้และกำไรขั้นต้นในส่วนของธุรกิจการพิมพ์	 
เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของผลิตภัณฑ์	 โดยแบบพิมพ์แบบพิเศษและแบบพิมพ์ปลอดการทำเทียม	 
มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ	9.8	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	28.9	ของยอดขายในปี	2557	ในขณะที่ปี	2556	มีสัดส่วนร้อยละ	28	
ประกอบกับในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีสายการผลิตใหม่	 ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 (Flexible	 Packaging)	 เริ่มรับรู้รายได้	 
ในไตรมาส	2	ของปี	โดยมียอดขายจำนวน	45.37	ล้านบาท	

	 รายได้ที่มาจากการลงทุนในปี	 2557	 มากกว่าปี	 2556	 เล็กน้อย	 โดยส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง	
โดยในปี	2557	บริษัทฯ	มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน	69.54	ล้านบาท	เทียบกับปี	2556	จำนวน	83.36	
ล้านบาท	ลดลง	13.82	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	16.5	สำหรับเงินปันผลรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	94.6		

	 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการที่	 บริษัทร่วมได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว	ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายซื้อสินค้ากลุ่มไอที		

 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร 

	 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ประจำปี	2557	มีรายได้จากการขาย	จำนวน	1,558.33	ล้านบาท	เทียบกับรายได้จาก
การขายของปีก่อน	 จำนวน	 1,459.53	 ล้านบาท	 ยอดขายเพิ่มขึ้น	 98.8	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 6.76	 และในปี	 2557	
บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน	280.55	ล้านบาท	เทียบกับกำไรสุทธิของปีก่อน	จำนวน	233.98	ล้านบาท	กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	46.57	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	19.9	

	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์แบบพิมพ์พิเศษและแบบพิมพ์ปลอดการทำเทียมมียอดขายเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ	 9.8	 และผลิตภัณฑ์บรรจุอ่อน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 100	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ให้ที่เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส	 2	 ของ	 
ปี	 2557	 งานแบบพิมพ์ธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.5	 (รายละเอียดยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์	 ในหน้าที่	 21)	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 
บริษัทฯ	 สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งในภาคเอกชนและราชการ	 สำหรับงานส่งออกที่ลดลงร้อยละ	 29.8	 เป็นผล	 
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สืบเนื่องจากการส่งออกต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน	ทำให้ลูกค้าสั่งซื้อภายในประเทศแทน	 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ทำให้บริษัทฯ	มีกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	26.3	เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นในปี	2556	เท่ากับร้อยละ	25.4	มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	19.9		

	 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	 จำนวน	 224.25	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 0.4	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
การขายและบริหารในปี	2557	 เท่ากับ	ร้อยละ	14.4	ของยอดขาย	 เทียบกับปีก่อนเท่ากับ	ร้อยละ	15.4	ของยอดขาย	อัตรา
กำไรจากการดำเนินงานในปี	 2557	 เท่ากับ	 ร้อยละ	 11.9	 เทียบกับปี	 2556	 เท่ากับร้อยละ	 9.9	 อัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้น	 ปัจจัย
หลักเป็นผลมาจากการสัดส่วนการขายของแบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำเทียมเพิ่มสูงขึ้น	 และผลิตภัณฑ์ใหม่บรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อนมียอดขาย	 45.37	 รับรู้รายได้ในไตรมาสสองของปี	 2557	 ประกอบกับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	
ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น		

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน	 118.75	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.3	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีการลงทุนใน
เครื่องจักร	อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม	และยานพาหนะ	รวมเป็นมูลค่า	114.09	ล้านบาท		

	 กำไรสุทธิของบริษัทฯ	จำนวน	280.55	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจำนวน	46.57	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	19.9	 เมื่อเทียบกับ	 
ปีก่อน	 โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ	 0.86	 บาทต่อหุ้น	 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	 17.6	 และอัตรา	 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ	11.0		

 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์รวม	 2,571.79	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.1	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	 
ปีก่อน	สินทรัพย์รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วย	สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน	561.51	ล้านบาท	 เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม	จำนวน	1,247.68	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำนวน	684.84	ล้านบาท	สำหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯ	
มีจำนวน	 1,689.95	 ล้านบาท	 โดยร้อยละ	 54.8	 ของหนี้สินรวม	 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว	 และร้อยละ	 27.6	 เป็นเจ้าหนี้การค้า	
หนี้สินรวมในปี	 2557	 เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ	 13.5	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงได้แก่	 เงินกู้
ระยะสั้นลดลง	 จำนวน	 115.00	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 100	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีสภาพคล่องการเงินมากขึ้น	 โดย	 Cash	
Cycle	ในปี	2557	เท่ากับ	27	วัน	เทียบกับปี	2556	เท่ากับ	39		

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

	 บริษัทฯ	 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจำนวน	 263.81	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 7.1	 เมื่อเทียบกับปีก่อน		 
โดยมากกว่าร้อยละ	 95	 เป็นลูกหนี้การค้า	 ที่เหลือร้อยละ	 5	 เป็นลูกหนี้อื่นๆ	 ได้แก่	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า		 
เงินทดลองจ่าย	เป็นต้น	

	 ลูกหนี้การค้าสุทธิ	จำนวน	254.64	ล้านบาท	ร้อยละ	95	เป็นลูกหนี้การค้ามีระยะเวลาไม่เกิน	3	 เดือน	สำหรับลูกหนี้
การค้าที่มีอายุลูกหนี้เกินกว่า	 3	 เดือน	 คิดเป็นร้อยละ	 5	 และบริษัทฯ	 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้	 จำนวน	 4.84		 
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 38.7	 ของลูกหนี้ที่มีอายุมากกว่า	 3	 เดือน	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีนโยบายตั้งสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ	 
ลูกหนี้มีอายุเกินมากกว่า	1	ปี	

 สินค้าคงเหลือ 

	 บริษัทฯ	 มีสินค้าคงเหลือ	 จำนวน	 130.67	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 8.7	 ประกอบด้วย	 สินค้าสำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ	
48.8	งานระหว่างผลิต	วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	คิดเป็นร้อยละ	7.4	และ	43.8	ตามลำดับ	หากพิจารณาการหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือลดลงโดยในปี	 2557	 ระยะเวลาในการขายสินค้าอยู่ที่	 37	 วัน	 เทียบกับปี	 2556	 อยู่ที่	 40	 วัน	 สินค้าคงเหลือ	 
ที่ลดลงโดยเฉพะวัตถุดิบ	 เป็นผลมาจากฝ่ายบริหารมีนโนบายลดการสต็อกวัตถุดิบ	 ประกอบกับราคาวัตถุดิบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่ต้องมีการสำรองวัตถุดิบเกินความจำเป็น	
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	 สินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่บริษัทฯ	 ผลิตเพื่อสำรองให้กับลูกค้าที่ใช้บริการงานบริหารคลังแบบพิมพ์	 ตาม
สัญญาบริษัทฯ	ต้องสำรองไว้ไม่เกิน	2	เดือน	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มีการตั้งสำรองสำหรับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวไว้เป็นจำนวน	21.59	
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 16.5	 ของมูลสินค้าคงเหลือ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายตั้งสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวัตถุดิบที่	 
ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า	720	วัน		

 เงินลงทุน 

	 บริษัทฯ	มีเงินลงทุน	2	ส่วน	คือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	จำนวน	430.05	ล้านบาท	ร้อยละ	95	ของมูลค่าเงิน
ลงทุนเป็นการลงทุนในบริษัท	ไทยบริติชซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จำกัด	(มหาชน)	ที่บันทึกตามราคาตลาด	ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ใน
รูปของเงินปันผล	 ส่วนที่สองเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 บริษัท	 ซินเน็ค	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 (มหาชน)	 จำนวน	 817.63		 
ล้านบาท	ผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนนี้อยู่ในรูปของส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน	

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2557	 บริษัทฯ	 มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อลาออกจากงาน	
จำนวน	19.17	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	38.9	เมื่อเทียบกับปีก่อน	

 หนี้สินระยะยาว 

	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2557	 บริษัทฯ	 มีหนี้สินระยะยาว	 จำนวน	 556.0	 ล้านบาท	 โดยเป็นหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี	 จำนวน	 66.00	 ล้านบาท	 ส่วนที่เหลือจำนวน	 483.7	 ล้านบาทมีกำหนดชำระภายในปี	 2564	 บริษัทฯ		 
มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว	4.4	เท่า	เทียบกับปี	2556	อยู่ที่	1.74	เท่า	

 ทุนจดทะเบียน 

	 ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ	 ประกอบด้วยทุนสามัญจดทะเบียน	 จำนวน	 327,460,970	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	
โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	 จำนวน	 327,460,891	 หุ้น	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มจำนวน	
29,769,179	หุ้น	เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผล	ในอัตราส่วน	10	หุ้นเดิม	ต่อ	1	หุ้นใหม่	โดยในปี	2557	อัตราผลตอบแทน	 
ผู้ถือหุ้น	เท่ากับร้อยละ	17.6	เพิ่มขึ้นเทียบกับปี	2556	เท่ากับร้อยละ	16.5	

 สภาพคล่อง 

	 ในป	ี2557	บรษิทัฯ	มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ี	่1.77	เพิม่ขึน้เทยีบกบัป	ี2556	อยูท่ี	่1.50	เมือ่พจิารณาจากระยะเวลา	
Cash	Cycle	ของบริษัท	ปี	 2557	 เท่ากับ	27	วัน	ลดลงจากปี	 2556	 เท่ากับ	38	วัน	ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ	มีนโยบายที่จะ	 
ลดปริมาณสินค้าคงเหลือไม่เกิน	40	วัน	
 
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต 

 ธรุกจิสือ่สิง่พมิพย์งัมโีอกาสขยายตวั	แตก่ารพมิพใ์นกระดาษจะมแีนวโนม้ทีล่ดลง	แตจ่ะไปพมิพใ์น	tablet	smartphone	
หรอื	online	มากขึน้	สือ่สิง่พมิพต์อ้งปรบัตวัใหเ้ปน็	Content	Provider	ดว้ยการเผยแพรข่อ้มลูไปในทกุ	platform	นอกจากนี้
สือ่สิง่พมิพย์งัตอ้งปรบัตวัสูย่คุดจิติอล	(ทีม่า	:	สำนกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารและโลจสิตกิสก์ารคา้,	เมษายน	57)		

	 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก้าวสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นมีผลต่อธุรกิจการพิมพ์ที่ใช้กระดาษลดลง	 การเปลี่ยนแปลง	 
ดังกล่าว	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานสารสนเทศ	 (IT)	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของ	E-Tax	E-billing	ผ่านระบบ	Smart	phone		

	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 (Flexible	 Packaging)	 เนื่องจากตลาดใน
ส่วนนี้มีการเติบโตที่ดี	 โดยบริษัทฯ	 มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบของการปลอดการทำเทียมโดยอาศัย
ประสบการณ์และความชำนาญที่บริษัทฯ	มีอยู่	


