คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ 2563
ผลการดําเนินงานในภาพรวม

รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้รวม
กาไรขั้นต้น
กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรสุ ทธิ

ปี 2563
(ล้านบาท)
1,333.84
1,337.88
166.68
268.23

% เปลี่ยนแปลง Y-o-Y

(44.31)

(131.26)

(14.09)
(14.84)
(53.17)
(35.04)

ในปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,337.88 ล้านบาท ลดลงจาก 1,571.01 ล้านบาทในปี 2562
หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 14.84 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 166.68 ล้านบาท ร้อยละ 53.17 เมื่อเทียบจาก
ปี ก่อน
กาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ในปี 2563 เท่ากับ
268.23 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 35.04 หรือลดลง 144.66 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกาไรสุทธิลดลง
เป็ น (44.31) ล้านบาท จากกาไรสุทธิ 141.76 ล้านบาทในปี 2562
ผลประกอบการทางการเงิน
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 1,333.84 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
218.78 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.09 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายหนังผืนตัดเย็บ
ขึน้ รูปและรายได้จากการขายหนังผืนตัดเป็นชิน้ คิดเป็ นการลดลง ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 26.2 ตามลาดับ

บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2563 เท่ากับ 3.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 8.81 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ความผันผวนตลอดทัง้ ปี
ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,167.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของรายได้จ ากการขายและ
บริการ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นคิดเป็ นร้อยละ12.50 เมื่อเทียบกับอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 22.92
ของปี ก่อน อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับลดลง สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีตน้ ทุนคงที่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของ
โรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับโรงงานที่ทาการผลิตไม่เต็มตามกาลัง
การผลิต เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิค-19

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 174.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 17.97 ล้านบาท
หรือค่าใช้จ่ายนีล้ ดลงร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารับรองของฝ่ ายขายที่ไม่สามารถเดินทางไป
ต่างประเทศได้ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิค-19

บริษัทฯ มีกาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายลดลงจาก 412.89 ล้าน
บาทในปี 2562 เป็ น 268.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบจากปีก่อน อัตราส่วนกาไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเมือ่ เทียบกับรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับร้อย
ละ 20.11 ลดลงเมื่อเทียบจากปี 2562 ที่มีอตั ราส่วนนีอ้ ยู่รอ้ ยละ 26.59

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ จาก 37.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็ น 52.08 ล้านบาทในปี
2563 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีภาระหนีส้ ินระยะยาวจากธนาคารมากขึน้ เนื่องจากบริษั ทฯ มีการลงทุน
ปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการขายในตลาดใหม่ทจี่ ะเกิดขึน้ ในปี 2021 และการ
เพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะสัน้

บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับ (44.31) ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ (3.32) เมื่อเทียบกับ
รายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปี ก่อน เท่ากับ 186.06 ล้านบาท

สถานะทางการเงิน
ธันวาคม 2563 (ล้ านบาท)
สินทรัพย์ รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หนี้สินรวม
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

ธันวาคม 2562 (ล้ านบาท)

3,643.44

3,771.42

6.14
171.93
968.52
2,365.61
2,106.17
958.34
209.37
835.16
1,537.26

29.79
143.45
992.58
2,490.60
2,127.57
1,062.59
235.77
740.25
1,643.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ 3,643.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 127.98
ล้านบาท จากการลดลงมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนในส่วนของ
เครื่องจักร ส่วนปรับปรุงอาคารเท่ากับ 158.17 ล้านบาท แต่มีการรับรูค้ ่าเสื่อมราคาเท่ากับ 257.91 ล้านบาท
ซึ่งที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 ลดลงจาก 2,490.60 ล้านบาท เป็ น 2,365.61 ล้านบาท หรือลดลง
124.99 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดได้ดีขนึ ้ ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปิด ลดลงจาก 29.79 ล้านบาท เป็ น 6.14 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เพิ่มขึน้ จาก 17.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็ น 20.62 ล้านบาทในปี 2563 เกิ ดจาก
บริษัทฯมีการลงทุนซือ้ สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนเพื่อพัฒนาระบบช่วยในการบริหารและจัดการในระบบการผลิต
รวมทัง้ ด้านบัญชีการการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้ จาก 849.70 ล้านบาท เป็ น 899.52 ล้านบาทในปี 2563
หรือเพิ่มขึน้ 49.82 ล้านบาท และภาระหนีจ้ ากทรัสต์รีซที ลดลงจาก 212.89 ล้านบาท เป็ น 58.83 ล้านบาท
หรือลดลง 154.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ ลดการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนใน
เครื่องจักรจากต่างประเทศลดลง

เงินกูย้ ืมระยะยาวปรับเพิ่มขึน้ จาก 740.25 ล้านบาทเป็ น 835.16 ล้านบาทในปี 2563 ในระหว่างปี
บริษัทฯ มีการเบิกเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร จานวนเงินรวม 253 ล้านบาท

ในสิน้ ปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 1,537.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 106.59 ล้านบาท
เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน 44.31 ล้านบาท และบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็ น
จานวนเงิน 59.28 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุ ทธิต่อ EBITDA (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุ ทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (%)
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)

ธันวาคม 2563
0.84
0.12
5.15
0.94
7.85
1.37
12.50
20.11
(3.32)
(2.79)

ธันวาคม 2562
0.73
0.11
11.03
1.20
5.15
1.29
22.92
26.59
9.13
8.66

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลวรินทร์ วีระพุฒิเวทย์)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

