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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี ้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559 สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ ดงั นี ้
รายได้
รายได้ หลักของบริษัทฯ คือ รายได้ จากการขายหนังสําเร็จรูปซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 99 ของ
รายได้ รวมของบริ ษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้ อง หน่วย
ขายเป็ นขนาดพื ้นที่คือตารางฟุต วัตถุดิบของสินค้ าเริ่มจากหนังวัวหมักเกลือทังตั
้ ว เมื่อผ่านกระบวนการฟอกแล้ ว
นํามาผ่าแยกออกเป็ น 2 ส่วนก่อนจะนําไปย้ อมสี การผ่าแยกชันหนั
้ งจะได้ หนังผิวอยู่ด้านบนซึง่ เป็ นส่วนด้ านนอก
ของตัววัว และหนังท้ องอยู่ด้านล่างซึ่งเป็ นส่วนด้ านในของตัววัว หนังผิวนัน้ สามารถนํ าไปอัดลายผิว ย้ อมสี
ตกแต่งให้ สวยงาม เพื่อนําไปเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเป๋ า รองเท้ า หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ทําให้ หนังผิว
เป็ นที่ต้องการของตลาดมากกว่าหนังท้ องและมีราคาขายที่สงู กว่า ดังนัน้ สัดส่วนปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์จึงมี
ผลกับรายได้ ของบริ ษัทฯ โดยในปี 2559 บริ ษัทฯมีสดั ส่วนปริ มาณการขายหนังผิวต่อหนังท้ องเท่ากับร้ อยละ
87:13 (ปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 89:11) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริ มาณการใช้ หนังที่ลดลงในปี นี ้ ทําให้
ยอดขายทังหมดลดลงเหลื
้
อ 1,769 ล้ านบาท (2558: 2,316 ล้ านบาท) โดยลดลงจากปี ก่อนทังสิ
้ ้น 547 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริษัทฯ ขายหนังในปริมาณที่ลดลงเกือบร้ อยละ 21
นอกจากรายได้ จากการขายแล้ วบริ ษัทฯยังมีรายได้ อื่นได้ แก่ ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุนหุ้นกู้ เงินชดเชยค่า
ภาษี อากรมาตรา 19ทวิ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทฯนําเข้ าวัตถุดิบ
และส่งออกสินค้ าสําเร็จรูปโดยใช้ สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้ เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนันไม่
้ วา่ จะเป็ นการนําเข้ า
วัต ถุดิ บ หรื อ ส่ ง ออกสิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป จะทํ า ให้ มี ผ ลต่ า งของช่ ว งเวลาในการชํ า ระหนี ้ เกิ ด ผลต่ า งของอัต รา
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงต้ องรับรู้ กําไรหรื อขาดทุนจากการชําระหนี ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ มีการทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับสถาบัน
การเงินในจุดนี ้ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้ น ทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ และ
ต้ นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต เป็ น
ต้ น โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้ นทุนขายรวมประมาณร้ อยละ 70:20:10 ตามลําดับ โดยต้ นทุนขายของบริ ษัทฯในปี
2559 ลดลงจาก 2,095 ล้ านบาทเป็ น 1,666 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงเท่ากับร้ อยละ 20 เนื่องจากราคา
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบหนังเค็มเฉลี่ยซึ่งอ้ างอิงราคาตลาดโลกปรับตัวลดลงจากปี ก่อน และปริ มาณการใช้ หนังที่ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญเนื่องจากปริ มาณการขายหนัง โดยในปี นี ้บริ ษัทฯมีนโยบายเก็บสํารองวัตถุดิบไว้ บางส่วนเพื่อ
ไม่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบและเพื่อใช้ ในการผลิตในปี ถัดไป เมื่อถัวเฉลี่ยมูลค่าวัตถุดิบต้ นงวดซึ่งมีต้นทุนที่สงู
กับมูลค่าการสัง่ ซื ้อภายในปี 2559 ซึง่ มีต้นทุนตํ่ากว่า ทําให้ ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2559 ได้ ปรับตัวลดลง
กําไรขันต้
้ น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯลดลงจากร้ อยละ
9.5 เป็ นร้ อยละ 5.8 ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 จนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริ ษัทฯมีการขายหนังที่ผ่านการ
ฟอกแล้ ว (wetblue) ซึ่งเป็ นสินค้ าคงคลังที่ถกู เก็บสะสมมานานหลายปี แบบลดราคาในปริ มาณมาก (deep
discount) ทําให้ กําไรขันต้
้ นในปี 2559 ลดลงจากระดับปกติ หากหักรายได้ และต้ นทุนของสินค้ าลดราคาใน
ปริ มาณมากนี ้ออกไป กําไรขันต้
้ นในปี 2559 จะเท่ากับร้ อยละ 8.8 นอกจากนี ้ทางบริ ษัทได้ ตงสํ
ั ้ ารองการด้ อยค่า
สินค้ ากึ่งสําเร็จรูปประเภทหนังท้ องเพิ่มเติมอีก 20.5 ล้ านบาท เพื่อทําให้ คลายความกังวลต่อเหตุการณ์ขาดทุน
จากการขายสินค้ าประเภทนี ้ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ แก่ 1) ค่าใช้ จ่ายการส่งสินค้ าซึ่งบริ ษัทฯได้ มีการเจรจา
ต่อรองกับคู่ค้าเพื่อขจัดปั ญหาค่าใช้ จ่ายซํ ้าซ้ อน ตลอดจนบริ หารจัดการจํานวนเที่ยวการขนส่ง โดยบริ ษัทฯมี
นโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าและหลีกเลี่ยงการส่งสินค้ าแบบเร่งด่วนทางเครื่ องบินเท่าที่จะทําได้
เพราะมีค่าใช้ จ่ายสูง 2) ค่านายหน้ า 3) ค่าใช้ จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้ าและหาลูกค้ ารายใหม่และ
ดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานแม่นยําและรวดเร็ วยิ่งขึน้ 4)
ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและตัด
จํ าหน่าย ค่าบํ ารุ งรั กษาซ่อมแซม เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.33
(2558: ร้ อยละ 6.37) ของรายได้ โดยเท่ากับ 147.41 ล้ านบาท (2558: 147.57 ล้ านบาท)
บริ ษัทฯมีขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในประเทศจีน คือ บริ ษัท ซีพีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ซึ่งบริ ษัทฯมีมูลค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ 51.48 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 15 กิ จการดังกล่าว
ประสบปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการและกฏหมายท้ องถิ่น ทําให้ ไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ปั จจุบนั มีผ้ ทู ี่สนใจ
จะซื ้อกิจการ ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขันตอนการเจรจา
้
ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นการลงทุนในต่างประเทศในสกุลเงินดอล
ล่าร์ สหรัฐ มูลค่าการตังสํ
้ ารองเผื่อการด้ อยค่าจึงแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี
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ในปี 2558 บริ ษัทฯได้ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทในฮ่องกง จัดตังบริ
้ ษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์
เน็ตเวอร์ ค จํากัด ซึ่งจะประกอบธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายหนังสัตว์ทกุ ประเภท โดยบริ ษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 40 เนื่องจากบริ ษัทฯได้ เล็งเห็นช่องทางการทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื ้อขายหนังและเป็ นการลดข้ อจํากัดในเรื่ อง
ของเกรดหนังที่จะนํามาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยบริ ษัทร่วมนี ้ได้ ติดตังระบบเครื
้
่ องจักรซึง่ สามารถเดินหน้ าการ
ผลิตได้ เต็มกําลังในช่วงปลายปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทฯมีส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษัทร่ วมเท่ากับ 14.7 ล้ าน
บาท (2558: 1.4 ล้ านบาท) อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทฯได้ มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทร่วม ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
จํานวนเงิน 40,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวนเงิน 100,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯคาดหมายว่าบริ ษัทร่ วม
จะสามารถทํากําไรได้ ในปี 2560
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ดอกเบี ้ยจากการทําทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืม
ระยะสันมี
้ เงื่อนไขระยะเวลาการชําระหนี ้จากสถาบันการเงินซึ่งเกิดจากการซื ้อวัตถุดิบนําเข้ าจากต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงิน
ที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบนําเข้ าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น โดยในปี 2559 ต้ นทุนทางการเงิน
เท่ากับ 12.6 ล้ านบาท (2558: 11.5 ล้ านบาท)
กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) และ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริ ษัทฯมีขาดทุนสุทธิในปี 2559 เท่ากับ 56.48 ล้ านบาท (2558: กําไรสุทธิ 35.17 ล้ านบาท) หรื อคิด
เป็ นอัตราขาดทุนสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 3.19 (2558: กําไรสุทธิต่อรายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 1.51) โดย
หากคํานวณกําไรที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานหลักของบริ ษัทฯ ซึ่งคือรายได้ จากการขายหักด้ วยต้ นทุนขายและ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร โดยไม่นบั รวมรายได้ และต้ นทุนของสินค้ ากึ่งสําเร็ จรูปประเภทหนังท้ องแล้ ว จะ
ทําให้ อตั ราขาดทุนจากการดําเนินงานต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯลดลงเหลือ เท่ากับร้ อยละ 0.79 (2558:
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อรายได้ จากการขายเท่ากับร้ อยละ 2.53)
การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 1,514.11 ล้ านบาท (2558:1,543 ล้ านบาท) โดยเป็ น
การลดลงจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น 50.51 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯสามารถเก็บหนี ้จากลูกหนี ้ได้ และ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 14.58 ล้ านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุน ในทางตรงกันข้ ามบริ ษัทฯมีสินค้ า
คงเหลือเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 20.43 ล้ านบาท ซึง่ สินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากบริ ษัทฯนําเข้ าวัตถุดิบเพื่อการผลิต
และสํารองไว้ สว่ นหนึง่ โดยมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันกั
้ บทางบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 24 ล้ านบาท
เมื่อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 2.36 เท่า ณ สิ ้นปี
2558 เป็ น 2.06 เท่า ณ สิ ้นปี 2559 ถึงแม้ ว่าสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริ ษัทฯจะลดลง แต่ธุรกิจก็มีเงินสด
หมุนเวียนจากการขายสินค้ าที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ ทําให้ มีเงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปั ญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ มีแผนสํารองโดยได้ ทําสัญญาขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
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การเงินหลายแห่งในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันตลอด
้
2-3 ปี ที่ผ่านมา เพื่อรองรับสภาพคล่อง
หากมีความจําต้ องใช้ จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหนึง่
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2559 เท่ากับ 611.94 ล้ านบาท (2558: 549.41 ล้ านบาท) โดยหนี ้สิน
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึง่ เป็ นเงินกู้ยืมระยะสันมี
้ เงื่อนไขระยะเวลาการชําระ
หนีจ้ ากสถาบันการเงินเกิดจากการซื ้อวัตถุดิบนําเข้ าจากต่างประเทศ ตามปกติเมื่อบริ ษัทฯได้ รับชําระหนี ้จาก
ลูกหนี ้แล้ ว ก็จะทําการเลือกชําระเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกําหนดเพื่อลดภาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ อัตราส่วน
หนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ ้นจาก 0.36 เท่า เป็ น 0.40 เท่า ณ สิ ้นปี 2559 การที่อตั ราส่วนหนี ้สิน
รวมต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นนี ้เป็ นการเพิ่มขึ ้นจากการดําเนินงานตามปกติซงึ่ เกิดจากการซื ้อวัตถุดิบเป็ นหลัก
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
อัตรากําไรขันต้
้ นต่อรายได้ จากการขาย
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้ รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2558
9.52%
1.51%
2.28%
3.54%
2.36
0.55

2559
5.82%
-3.19%
-3.73%
-6.26%
2.06
0.68

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริญสิน)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

