วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สรุปได้ดงั นี ้
คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัท ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรู ปซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนที่รอ้ ย
ละ 59 ของรายได้รวมของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์หนังของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้อง หน่วยขาย
เป็ นขนาดพืน้ ที่คือตารางฟุต ส่วนที่สองคือการรับจ้างฟอกหนังซึ่งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัวและการฟอกหนังหมูคิดเป็ นสัดส่วนที่
ร้อยละ 3 ของรายได้รวมของบริษัท และส่วนสุดท้ายคือการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย คิด เป็ นร้อยละ 38
ของรายได้รวมของบริษัท
1.1 การผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรูป
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดขายหนังลดลง 687 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยคิด
เป็ นรายได้ 935 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 1,622 ล้า นบาท) สาเหตุหลัก เกิ ดจากสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบันที่ค่อนข้า งซบเซาอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ความต้องการใช้หนังในตลาดโลกลดลง ซึง่ ทาให้สง่ ผลกระทบกับยอดสั่งซือ้ ของบริษัท
โดยผลกระทบดังกล่าวส่งผลรุ นแรงมากต่อเนื่องมาตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากบริษัท ต่างชะลอคาสั่งซือ้ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดีอย่างต่อเนื่องทาให้ผลกระทบใน
ภาพรวมไม่ได้รุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลง
ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรู ปประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้นทุนวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสือ่ มราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็ น
ต้น โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลาดับ โดยปั จจุบนั ต้นทุนหนังถัวเฉลี่ยในระบบอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับราคาตลาด นอกจากนีบ้ ริษัทได้มีการปรับลดปริมาณคนงานในระบบการผลิตลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ
ยอดผลิตที่ได้รบั รวมถึงได้มีการเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตด้วย ดังนัน้ จึงทาให้กาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้
ถึงแม้วา่ ยอดขายจะลดลงอย่างมากสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้น 77 ล้านบาท (พ.ศ. 2562:
ติดลบ 26 ล้านบาท)

1.2 การฟอกหนัง
สาหรับธุรกิจการฟอกหนังวัว ในช่วงสองปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต โดยเมื่อปี
ก่อน บริษัทสามารถเดินหน้าทาการฟอกหนังได้ตามกาลังผลิตที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปี นีท้ างลูกค้าได้ชะลอการนาเข้า
เนื่องจากต้องรอดูทิศทางเศรษฐกิ จโลก อีกทัง้ ปั จจุบนั ยังมีวิกฤต COVID-19 ทาให้ลกู ค้าไม่กล้าสั่งซือ้ หนังดิบ เพราะความ
ต้องการใช้หนังในตลาดโลกลดลงมาก ทางผูบ้ ริหารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้ส่งั หนังเข้ามาผลิตเพื่อใช้เอง ซึง่ จะช่วยให้บริษัท
สามารถลดต้นทุนการผลิตหนังสาเร็จรู ปได้ แต่อ ย่างไรก็ ตามเพื่อแก้ปัญ หาดังกล่าวและลดภาระต้นทุน ระยะสัน้ บริษัทจึ ง
พิจารณาปิ ดหน่วยงานรับจ้างฟอกหนังวัวบางส่วนเป็ นการชั่วคราวเพื่อบริหารจัดการต้นทุนที่เกิดขึน้ ในระบบให้มีประสิทธิภาพ
สาหรับการรับจ้างฟอกหนังหมูมีทิศทางทีด่ ีเนื่องจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากขึน้ แต่ในปี ที่ผ่านมาเกิดปั ญหาโรค
ระบาดหมูแอฟริกาในญี่ปนุ่ ทาให้วตั ถุดิบหนังหมูขาดแคลนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามตอนนีส้ ถานการณ์เริม่ ดีขนึ ้ และทางลูกค้า
ก็พยายามหาหนังหมูเข้ามาทดแทนในหลายๆช่องทาง ซึง่ ปั จจุบนั ยอดรับจ้างฟอกหนังหมูยงั อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับงบประมาณ
ที่ได้วางไว้ถึงแม้วา่ จะมีสถานการณ์ COVID-19
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดบริการฟอกหนังลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยการฟอกหนัง
ทารายได้ 141 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 227 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตามจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขนึ ้ ส่งผลให้บริษัทมีกาไร
ขัน้ ต้น 27 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: ติดลบ 7 ล้านบาท)
1.3 การผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีรายได้จากรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย 613 ล้านบาท (พ.ศ.
2562: 681 ล้านบาท) ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยประกอบด้วยต้นทุนหนังรองเท้า ต้นทุนพืน้ รองเท้า
และต้นทุนอื่น เช่นเดียวกับการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรูป โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25
ตามลาดับ สาหรับอุปกรณ์นิรภัยทางบริษัทฯเป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น 3M,
Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็ นต้น ในส่วนของต้นทุนการผลิตรองเท้านิรภัยและต้นทุนสินค้า
อุปกรณ์นิรภัยนัน้ อยู่ในเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60% ในไตรมาสนีเ้ นื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายของ
หน่วยงานนีล้ ดลงมากต่อเนื่องจากปี นีก้ าลังซือ้ ในประเทศเริ่มหดตัวไปตามลาดับ สาหรับ ปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัททากาไรขัน้ ต้นที่ 246 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 279 ล้านบาท)
1.4 รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริษัทยังมีรายได้อื่นได้แก่ ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนหุน้ กู้ เงินชดเชยค่าภาษีอากรมาตรา
19ทวิ และ กาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ บริษัทนาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าสาเร็จรู ปโดยใช้สกุล
เงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นการนาเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกสินค้าสาเร็จรู ป จะทาให้มีผลต่าง
ของช่วงเวลาในการชาระหนี ้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นที่เปลีย่ นแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการทาสัญญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในจุดนีบ้ างส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีรายการรายได้อื่นข้างต้นทัง้ หมด 22 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 56 ล้านบาท)
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าซึ่งบริษัทได้มีการเจรจา
ต่อรองกับคูค่ า้ เพื่อขจัดปั ญหาค่าใช้จ่ายซา้ ซ้อน ตลอดจนบริหารจัดการจานวนเที่ยวการขนส่ง โดยบริษัทมีนโยบายตรงต่อเวลา
ในการส่งสินค้าให้ลกู ค้าและหลีกเลีย่ งการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนทางเครื่องบินเท่าที่จะทาได้เพราะมีค่าใช้ จ่ายสูง 2) ค่านายหน้า
3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานแม่นยาและรวดเร็วยิ่งขึน้ 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริหารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น ทัง้ นี ้
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.94 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ
8.44) ของรายได้ โดยในปี นี ย้ อดค่า ใช้จ่ า ยในการขายลดลง 47 ล้า นบาท ภาพรวมส่ว นใหญ่ เ นื่ อ งมาจากเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าและการเดินทาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.11
(พ.ศ. 2562: ร้อยละ 9.18) ของรายได้ โดยค่าใช้จ่ายลดลง 78 ล้านบาทเกิดจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2558 บริษัทฯได้รว่ มลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริษัทในฮ่องกง จัดตัง้ บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด
ซึง่ จะประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายหนังสัตว์ทกุ ประเภท โดยบริษัทฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็น
ช่องทางการทาธุรกิจเกี่ยวกับการซือ้ ขายหนังและเป็ นการลดข้อจากัดในเรือ่ งของเกรดหนังที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิต โดย
บริษัทร่วมนีไ้ ด้ติดตัง้ ระบบเครื่องจักรซึ่งสามารถเดินหน้าการผลิตได้เต็มกาลัง แล้วในปี 2560 ทางบริษัทใหญ่ตอ้ งการให้บริษัท
อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด เป็ นบริษัทที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว จึงได้ตดั สินใจขายหนังที่มีอยูใ่ นระบบออกไปทัง้ หมด
รวมไปถึงบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริการ ปั จจุบนั เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้หน่วยงานนีต้ อ้ งหยุดดาเนินการ
ชั่วคราวเพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทไม่มีสว่ นแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
(พ.ศ. 2562: ส่วนแบ่งขาดทุน 4.44 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท ได้แก่ ดอกเบีย้ จากการทาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ มีเงื่อนไข
ระยะเวลาการชาระหนีจ้ ากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการซือ้ วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีส้ ินจาก
สัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริษัทมีตน้ ทุนทาง
การเงินที่เพิ่มขึน้ จากมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบนาเข้าจากต่า งประเทศที่เพิ่มขึน้ และอันเนื่องมาจากการขยายปรับเปลี่ยนในส่วน
ของแผนกผลิต ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 40 ล้าน
บาท (พ.ศ. 2562: 47 ล้านบาท)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 19 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิ 164
ล้านบาท) หรือคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1.18 (พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิต่อรายได้ ร้อยละ 6.74) โดย
กาไรเพิ่มขึน้ เท่ากับ 183 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสรุปแล้วปั จจัยที่ทาให้ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นมานัน้ มาจากปั จจัยหลัก ได้แก่ การควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารจัดการต่างๆ
การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวมของบริษัทสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 2,132 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 2,231 ล้านบาท)
โดยเป็ นการลดลงจากสินค้าคงเหลือจานวน 113 ล้านบาท และลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จานวน 5 ล้านบาท ส่วน
รายการที่เพิ่มขึน้ ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 ล้านบาท โดยในปี นีบ้ ริษัทมีการบันทึก สินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า จานวน 76 ล้านบาท
หนีส้ นิ รวมของบริษัท สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,197 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 1,316 ล้านบาท) โดย
หนีส้ ินส่วนใหญ่ของบริษัท คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ มีเงื่อนไขระยะเวลาการชาระหนีจ้ าก
สถาบันการเงินเกิดจากการซือ้ วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน 662 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 801 ล้านบาท) และเจ้าหนี+้

การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 249 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 296 ล้านบาท) ในปี นีบ้ ริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกูย้ ืมเงิน
จากทางธนาคารทาให้ในภาพรวมมีหนีส้ นิ ระยะยาวเพิ่มมากขึน้ โดยตามปกติเมื่อบริษัทได้รบั ชาระหนีจ้ ากลูกหนีแ้ ล้ว ก็จะทาการ
เลือกชาระเจ้าหนี ท้ รัสต์รีซี ทก่อ นถึง เวลาครบกาหนดเพื่อลดภาระดอกเบีย้ อย่า งไรก็ ตามสาเหตุที่ หนีส้ ินเพิ่ มขึน้ อย่า งเป็ น
สาระสาคัญในปี นเี ้ กิดจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า มาใช้ทาให้มีผลกระทบต้องบันทึกหนีส้ ินสัญญา
เช่าเพิ่มขึน้ โดยอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯเท่ากับ 0.56 เท่า (พ.ศ. 2562: 0.59 เท่า)
เมื่อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.30 เท่า (พ.ศ. 2562: 1.13 เท่า) ถึงแม้วา่ สภาพ
คล่องกระแสเงินสดของบริษัทจะเพิ่มขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสินค้าที่สามารถ
เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ ทาให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแผน
สารองโดยได้ทาสัญญาขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ืมระยะสัน้ ตลอด 2-3 ปี
ที่ผา่ นมา เพื่อรองรับสภาพคล่องหากมีความจาต้องใช้จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหนึ่ง
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

อัตรากาไรขัน้ ต้นต่อรายได้จากการขาย

21.95%

10.13%

อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้จากการขาย

1.18%

(6.74)%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

0.88%

(7.35)%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

2.02%

(17.92)%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.30

1.13

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

1.28

1.44

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

