วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวดหกเดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับงวดสามเดือนและสาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 สรุปได้ ดงั นี ้
คาอธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ งบกาไรขาดทุนสาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้ แก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ปซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนที่ร้อยละ 58
ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ หนังของบริ ษัทฯสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้ อง หน่วยขายเป็ น
ขนาดพื ้นที่คือตารางฟุต ส่วนที่สองคือการรับจ้ างฟอกหนังซึ่งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัวและการฟอกหนังหมูคิดเป็ นสัดส่วนที่ร้อยละ 3
ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ และส่วนสุดท้ ายคือการผลิตและจาหน่ายรองเท้ านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย คิด เป็ นร้ อยละ 39 ของรายได้
รวมของบริ ษัทฯ
1.1 การผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรูป
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมียอดขายหนังลดลง 490 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน โดยคิดเป็ นรายได้ 502 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 992 ล้ านบาท) และสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมียอดขายหนัง 175 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 580 ล้ านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ค่อนข้ างซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ ความต้ องการใช้ หนังในตลาดโลกลดลง ซึ่งทาให้
ส่งผลกระทบกับยอดสัง่ ซื ้อของบริ ษัทฯ โดยผลกระทบดังกล่าวส่งผลรุ นแรงมากในไตรมาสนี ้เนื่องจากบริ ษัทฯต่างชะลอคาสัง่ ซื ้อเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทฯสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ ดีทาให้ ผลกระทบในภาพรวม
ไม่ได้ รุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลง
ต้ นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ปประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้ นทุนวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์ และต้ นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต เป็ นต้ น
โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้ นทุนขายรวมประมาณร้ อยละ 70:20:10 ตามลาดับ โดยปั จจุบันต้ นทุนหนัง ถัวเฉลี่ยในระบบอยู่ในระดับ
ใกล้ เคียงกับราคาตลาด นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ มีการปรับลดปริ มาณคนงานในระบบการผลิตลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณยอดผลิตที่
ได้ รับ รวมถึงได้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตด้ วย ดังนันจึ
้ งทาให้ กาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นถึงแม้ ว่ายอดขายจะ
ลดลงอย่างมากสาหรับงวดหกสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ น 195 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 153
ล้ านบาท) และสาหรับงวดสามสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ น 71 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 71
ล้ านบาท)

1.2 การฟอกหนัง
สาหรับธุรกิจการฟอกหนังวัว ในช่วงสองปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯได้ ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต โดยเมื่อปี
ก่อน บริ ษัทฯสามารถเดินหน้ าทาการฟอกหนังได้ ตามกาลังผลิตที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปี นี ท้ างลูกค้ าได้ ชะลอการนาเข้ า
เนื่องจากต้ องรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก อีกทังปั
้ จจุบนั ยังมีวิกฤต COVID-19 ทาให้ ลกู ค้ าไม่กล้ าสัง่ ซื ้อหนังดิบ เพราะความต้ องการใช้
หนังในตลาดโลกลดลงมาก ทางผู้บริ หารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้ สงั่ หนังเข้ ามาผลิตเพื่อใช้ เอง ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถลด
ต้ นทุนการผลิตหนังสาเร็ จรู ปได้ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ ปัญหาดังกล่าวจะเป็ นแค่ระยะสัน้ ในกรณีที่สถานการณ์ยืดเยื ้อและเลวร้ าย
มากขึน้ อาจจะต้ องพิ จารณาปิ ดหน่วยงานรั บ จ้ า งฟอกหนังวัว เป็ นการชั่ว คราวเพื่ อ บริ ห ารจัดการต้ น ทุน ที่ เกิ ด ขึน้ ในระบบให้ มี
ประสิทธิภาพ
สาหรับการรับจ้ างฟอกหนังหมูมีทิศทางทีด่ ีเนื่องจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากขึ ้น แต่ในปี ที่ผ่านมาเกิดปั ญหาโรคระบาด
หมูแอฟริ กาในญี่ปนุ่ ทาให้ วตั ถุดิบหนังหมูขาดแคลนค่อนข้ างมาก อย่างไรก็ตามตอนนี ้ทางลูกค้ าก็พยายามหาหนังหมูเข้ ามาทดแทน
ในหลายๆช่องทาง ซึ่งปั จจุบนั ยอดรับจ้ างฟอกหนังหมูยงั อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับงบประมาณที่ได้ วางไว้ ถึงแม้ ว่าจะมีสถานการณ์
COVID-19 แต่ถ้าสถานการณ์ยงั ยืดเยื ้อก็มีแนวโน้ มว่ายอดฟอกหนังหมูก็จะลดลงจากระดับปกติ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมียอดบริ การฟอกหนังลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยการฟอกหนังทารายได้ 31 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 49 ล้ านบาท) แต่อย่างไรก็ตามจากการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนที่ดีขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ น 18 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: ติดลบ 7 ล้ านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมียอดบริ การฟอกหนังลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเข่นเดียวกัน โดยการฟอกหนังทารายได้ 17 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 42 ล้ านบาท)แต่อย่างไรก็ตามจากการ
บริ หารจัดการต้ นทุนที่ดีขึ ้นส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ น 8 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 3 ล้ านบาท)
1.3 การผลิตและจาหน่ายรองเท้ านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีรายได้ จากรองเท้ านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย 340 ล้ านบาท
(30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 371 ล้ านบาท) และสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีรายได้ จากรองเท้ า
นิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย 137 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 177 ล้ านบาท) ต้ นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายรองเท้ า
นิรภัยประกอบด้ วยต้ นทุนหนังรองเท้ า ต้ นทุนพื ้นรองเท้ า และต้ นทุนอื่น เช่นเดียวกับการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป โดยคิดเป็ น
สัดส่วนของต้ นทุนขายรวมประมาณร้ อยละ 55:20:25 ตามลาดับ สาหรับอุปกรณ์ นิรภัยทางบริ ษัทฯเป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ น
ทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็ นต้ น ในส่วนของ
ต้ นทุนการผลิตรองเท้ านิรภัยและต้ นทุนสินค้ าอุปกรณ์ นิรภัยนัน้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่ระดับประมาณ 60% ในไตรมาสนีเ้ นื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ ยอดขายของหน่วยงานนี ้ลดลงมากเนือ่ งจากกาลังซื ้อในประเทศเริ่ มหดตัวไปตามลาดับ สาหรับงวด
หกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯทากาไรขันต้
้ นที่ 141 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 151 ล้ านบาท) และ
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯทากาไรขันต้
้ นที่ 54 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 71 ล้ าน
บาท)

1.4 รายได้ อื่น (ค่าใช้ จ่ายอื่น)
นอกจากรายได้ จากการขายแล้ วบริ ษัทฯยังมีรายได้ อื่นได้ แก่ ดอกเบี ้ยจากเงินลงทุนหุ้นกู้ เงินชดเชยค่าภาษี อากรมาตรา
19ทวิ และกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทฯนาเข้ าวัตถุดิบและส่งออกสินค้ าสาเร็ จรู ปโดยใช้ สกุล
เงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้ เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนันไม่
้ ว่าจะเป็ นการนาเข้ าวัตถุดิบหรื อส่งออกสินค้ าสาเร็ จรู ป จะทาให้ มีผลต่างของ
ช่วงเวลาในการชาระหนี ้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ มีการทาสัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสีย่ งกับสถาบันการเงินในจุดนี ้บางส่วนไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีรายการรายได้ อื่นข้ างต้ นทังหมด
้
20 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: 10 ล้ านบาท) และสาหรับ
งวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทฯมีรายการรายได้ อื่นข้ างต้ นทังหมด
้
15 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562:
4 ล้ านบาท)
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ แก่ 1) ค่าใช้ จ่ายการส่งสินค้ าซึง่ บริ ษัทฯได้ มีการเจรจาต่อรองกับคูค่ ้ าเพื่อขจัด
ปั ญหาค่าใช้ จ่ายซ ้าซ้ อน ตลอดจนบริ หารจัดการจานวนเที่ยวการขนส่ง โดยบริ ษัทฯมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าและ
หลีก เลี่ย งการส่งสิน ค้ าแบบเร่ ง ด่ว นทางเครื่ อ งบิน เท่าที่ จ ะทาได้ เพราะมี ค่าใช้ จ่ ายสูง 2) ค่า นายหน้ า 3) ค่า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทางไป
ต่างประเทศเพื่อพบลูกค้ าและหาลูกค้ ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
แม่นยาและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริ หารและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสือ่ มราคา
และตัดจาหน่าย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ค่าใช้ จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.77 (30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2562: ร้ อยละ 7.34) ของรายได้ โดยในปี นี ้ยอดค่าใช้ จ่ายในการขายลดลง 27 ล้ านบาท ภาพรวมส่วนใหญ่เนื่องมาจากเงินเดือน
และค่าตอบแทนของพนักงาน ค่าใช้ จ่ายในการส่งสินค้ าและการเดินทาง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.63 (30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: ร้ อยละ 7.47) ของรายได้ โดยค่าใช้ จ่ายลดลง 30 ล้ านบาทเกิดจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2558 บริ ษัทฯได้ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทในฮ่องกง จัดตังบริ
้ ษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด ซึ่ง
จะประกอบธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 เนื่องจากบริ ษัทฯได้ เล็งเห็นช่อง
ทางการทาธุรกิจเกี่ยวกับการซื ้อขายหนังและเป็ นการลดข้ อจากัดในเรื่ องของเกรดหนังที่จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยบริ ษัทร่วม
นี ้ได้ ติดตังระบบเครื
้
่ องจักรซึ่งสามารถเดินหน้ าการผลิตได้ เต็มกาลัง แล้ วในปี 2560 ทางบริ ษัทใหญ่ต้องการให้ บริ ษัท อินทิเกรเต็ด เล
เธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การเพียงอย่างเดียว จึงได้ ตดั สินใจขายหนังที่มีอยู่ในระบบออกไปทังหมด
้
รวมไปถึงบริ ษัทฯ
ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริ การ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งขาดทุนในบริ ษัทร่ วม
1.22 ล้ านบาท (30 มิถนุ าคม พ.ศ. 2562: ส่วนแบ่งขาดทุน 4.44 ล้ านบาท) โดยสาเหตุเกิดจากปริ มาณหนังที่ลกู ค้ าจัดส่งให้ จดั การมี
น้ อยลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ดอกเบี ้ยจากการทาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันมี
้ เงื่อนไข
ระยะเวลาการชาระหนี ้จากสถาบันการเงินซึง่ เกิดจากการซื ้อวัตถุดิบนาเข้ าจากต่างประเทศ เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี ้สินจากสัญญา
เช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริ ษัทฯมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น

จากมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบนาเข้ าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้น และอันเนื่องมาจากการขยายปรับเปลีย่ นในส่วนของแผนกผลิตซึ่งต้ องใช้
เม็ดเงินในการลงทุน สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 21 ล้ านบาท (30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2562: 24 ล้ านบาท)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ าคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 28 ล้ านบาท (30 มิถนุ าคม พ.ศ. 2562:
ขาดทุนสุทธิ 50 ล้ านบาท) หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 3.21 (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิต่อ
รายได้ ร้ อยละ 3.51) โดยกาไรเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 78 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน และสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ าคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 23 ล้ านบาท (30 มิถนุ าคม พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิ 22 ล้ านบาท) หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 6.98 (30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิต่อรายได้ ร้ อยละ 2.72) โดยกาไรเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 45 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยสรุ ปแล้ วปั จจัยที่ทาให้ ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่
ผ่านมานัน้ มาจากปั จจัยหลัก ได้ แก่ การควบคุมค่าใช้ จ่ายในส่วนของต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าบริ หารจัดการต่างๆ
การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 2,311 ล้ านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 2,231
ล้ านบาท) โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56 ล้ านบาท สินค้ าคงเหลือ 45 ล้ านบาท โดยในงวดนี ้บริ ษัทฯมี
การบันทึกสิทธิการใช้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า จานวน 82 ล้ านบาท โดยเป็ นการจัดประเภทใหม่จากที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 44 ล้ านบาท ส่วนสินทรัพย์ที่ลดลงได้ แก่ ลูกหนี ้การค้ า 27 ล้ านบาท และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
8 ล้ านบาท
หนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,368 ล้ านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 1,316 ล้ าน
บาท) โดยหนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันมี
้ เงื่อนไขระยะเวลาการชาระหนี ้
จากสถาบันการเงินเกิดจากการซื อ้ วัตถุดิบนาเข้ าจากต่างประเทศ จานวน 920 ล้ านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 801 ล้ านบาท)
และเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 253 ล้ านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 296 ล้ านบาท) โดยตามปกติเมื่อบริ ษัทฯได้ รับชาระ
หนี ้จากลูกหนี ้แล้ ว ก็จะทาการเลือกชาระเจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกาหนดเพื่อลดภาระดอกเบี ้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนี ้สิน
เพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญในงวดนี ้เกิดจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า มาใช้ ทาให้ มีผลกระทบต้ องบันทึก
หนี ้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ ้นรวม 44 ล้ านบาท โดยอัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯเท่ากับเมื่อตอนสิ ้นปี ที่ 0.59 เท่า
เมื่อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันสิ ้นงวดที่ 1.20 เท่า ถึงแม้ ว่าสภาพคล่อง
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯจะเท่ากับปี ก่อน แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสินค้ าที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าได้ ทาให้ มี
เงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯได้ มีแผนสารองโดยได้ ทาสัญญาขอวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสันตลอด
้
2-3 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อรองรับสภาพคล่องหาก
มีความจาต้ องใช้ จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหนึง่

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

อัตรากาไรขันต้
้ นต่อรายได้ จากการขาย

22.37%

10.81%

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้ รวม

3.21%

(3.51)%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

1.21%

(1.85)%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2.97%

(4.83)%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.20

1.20

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.45

1.61

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

