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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหส้ถานการณ์เศรษฐกิจโลกหดตวัอยา่งรุนแรง  ส่งผล

กระทบไปอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก ต่อทั้งภาคการท่องเท่ียว ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม การคา้ การเกษตร รวมถึงภาค

การเงิน มาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้ งการปรับตวัของผูค้น ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการด าเนินชีวติของคนทัว่โลก และทั้งหมดสร้างความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยา่ง

ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน อยา่งไรก็ตาม แมใ้นไตรมาส 4/2563 จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ข้ึนแต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจไม่

รุนแรงและสามารถจัดการได้ ความคืบหน้าในการพฒันาวคัซีนและการเร่ิมฉีดวคัซีนให้กับประชาชนในหลายๆ 
ประเทศ น่าจะท าใหส้ถานการณ์เศรษฐกิจโลกค่อยๆกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2564 

เช่นเดียวกบัสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2563 ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่ีเศรษฐกิจหดตวัอย่าง

รุนแรงประมาณร้อยละ 6.1 ซ่ึงเป็นการหดตวัรุนแรงท่ีสุดนบัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 จากการท่ีภาคอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกั รวมถึงภาคการส่งออกท่ีชะลอตวั ซ่ึงเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ตาม 

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทยน่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในช่วงตน้ปี 2564 และภาคการท่องเท่ียวท่ีน่าจะฟ้ืนตวั
ดีข้ึนในช่วงไตรมาส 3/2564 จากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณประชากรท่ีไดรั้บวคัซีน 

ประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้

การจดัการแข่งขนักีฬา Olympic ตอ้งเล่ือนออกไป การขอความร่วมมือจากภาครัฐใหป้ระชาชน work from home การปิด

โรงเรียน การขอความร่วมมือในการหยดุการให้บริการของร้านคา้ ร้านอาหาร ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวั และท าให้การ
บริโภคภาคครัวเรือนลดลง 

ในปี 2563 สถาณการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าในช่วงตน้ปี และ

กลบัมาแข็งค่าอีกคร้ังในช่วงคร่ึงปีหลงั เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม โดย

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2563 อยูท่ี่ 31.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกบัปี 2562 ท่ี 

31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอตัราอ่อนค่าร้อยละ 0.77  อย่างไรก็ตามจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐในช่วงปลายปี ท าใหค้่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโนม้แขง็ค่าข้ึนต่อเน่ืองในปี 2564  

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั เน่ืองจากบริษทัขาย

สินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วมจากการขาย
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ในปี 2563 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,096.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.74 ในขณะท่ีบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 19,298 ตนั ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีปริมาณ

ยอดขาย 20,478 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.76 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 ร้อยละ 13.45 เพ่ิมข้ึนจากอตัรา

ก าไรขั้นตน้ในปี 2562 ท่ีร้อยละ 12.16 ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 1.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลง

ร้อยละ 96.70 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 34.76 ลา้นบาทในปี 2562 และอตัราก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 0.10 
ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2562 ท่ีร้อยละ 2.99  

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อย

ละ 96.70 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง จากสถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID-19 แมอ้ตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กนอ้ย และตน้ทุนขายต่อ

หน่วยมีการปรับลดลง จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน ค่าน ้ ามนัเตาในปีท่ีผ่านมาท่ีลดลง รวมถึง 

yield จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีดีข้ึนเล็กน้อย ท าให้บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ดีข้ึน นอกจากนั้นค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหารลดลง เน่ืองจากค่าระวางเรือและค่าใชจ่้ายส่งออกลดลง รวมถึงค่าใชจ่้ายเดินทางท่ีลดลงเน่ืองจากสถาการณ์ 

COVID-19 แต่บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 25.23 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2562 ท่ี 

39.21 ลา้นบาท บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยส าคญั โดยบริษทัไม่มีรายการท่ีมิได้เกิดข้ึนประจ าในงบ
การเงินประจ าปี 2562 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวั โดยมีปัจจยับวกจากการคน้พบวคัซีนและการเร่ิมฉีด

วคัซีนให้กบัประชาชน มาตราการสนบัสนุนจากภาครัฐของหลายๆประเทศ เพ่ือการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีน่าจะยงัคงมีอยู่

แบบต่อเน่ือง และรอยแผลเป็นทางเศรษกิจท่ีน้อยกว่าท่ีคาด ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั 

คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2564 น่าจะเร่ิมฟ้ืนตวัจากกิจกรรมการส่งออกท่ีมากข้ึน รวมถึงภาคการบริโภคท่ีอาจไดรั้บผลดี

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงการจดังาน Olympic ท่ีเล่ือนมาจดัในปี 2564 อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ระลอกใหม่อาจเป็นปัจจยักดดนัเศรษฐกิจญ่ีปุ่น นอกเหนือจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ปัจจยัท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 ไดแ้ก่ ปัญหาภยัแลง้ และการขาดแคลนน ้ าในภาคการเกษตร อาจส่งผล

กระทบต่อ Yield การเพาะปลูก ซ่ึงอาจท าให้ราคาสินคา้การเกษตรปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ท่ีมีแนวโนม้แขง็ค่า ซ่ึงเป็นผลมาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และข่าวเร่ืองการพฒันาวคัซีนท่ี

ท าใหน้กัลงทุนมีความเช่ือมัน่สูงข้ึน ท าใหมี้เงินไหลเขา้ในตลาดเกิดใหม่อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึง

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการปรับปรุงวธีิการและ

มาตรฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ  การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิง เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่นเดียวกบัการศึกษาการใชพ้ลงังานทางเลือกในกระบวนการผลิต การศึกษา
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ความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึง

การด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเช่นสัญญาการซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแนวโนม้สถานการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,238.32 1,092.29 1,022.83 (6.38) (11.79) (6.36) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 27.19 70.97 73.69 (22.71) 161.01 3.83 

รายไดร้วมจากการขาย 1,265.51 1,163.26 1,096.53 (6.80) (8.08) (5.74) 

ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,096.53 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 6.72 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 6.10 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากมีปริมาณค าสั่งซ้ือจาก

ลูกคา้ในประเทศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาการขยายตลาดในประเทศ และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 

2563 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 93.28 ของรายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศใน
ปี 2562 ท่ีร้อยละ 93.90 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2563 มีมูลค่า 1,096.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2562 ท่ีมี

มูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.74 อนัเป็นผลมาจากการปรับลดราคาสินคา้ เน่ืองจากการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน และภาวะการชะลอตวัของการบริโภคในต่างประเทศ  

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2563 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 8.59 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ เพ่ิมข้ึนจาก

รายไดอ่ื้นในปี 2562 ท่ี 7.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.49 และบริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุน จ านวน 3.38
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า 
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ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2563 มีมูลค่า 949.01 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.12 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่า 
1,021.76 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ปริมาณขายสินคา้ต่างประเทศลดลง จากการชะลอตวัของการบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศคู่คา้ท่ี

ลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 ตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เม่ือเทียบกับผลผลิตสินคา้ทาง

การเกษตรโดยรวมไม่ไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้เหมือนปีก่อน รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวั

ลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน รวมถึง

ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากราคาน ้ ามนัเตาท่ีใชใ้นกระบวนการ

ผลิตลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนค่าบริการจัดเก็บสินคา้ห้องเย็นภายนอกยงัคงลดลงต่อเน่ือง จากการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการปริมาณสินคา้คงคลงั และประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากบั 133.36 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2562 ท่ี 150.91 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.63 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าค่าระวางต่างประเทศ, ค่าใชจ่้ายเดินทาง  และค่าขนส่งออกซ่ึง

ประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือท่ี

ลดลงจากปริมาณขายท่ีลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการฝากแช่สินคา้ท่ีหอ้งเยน็ภายนอกท่ีลดลง จากการบริหารจดัการ
การเพาะปลูก การผลิต และการขาย 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13.45 จากร้อยละ 12.16 ในปี 2562 เป็นผลมาจาก

ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จากตน้ทุนเก่ียวกบัแรงงานท่ีลดลง และค่าน ้ ามนัเตาต่อหน่วยใชใ้นการผลิตลดลง ในขณะ

ท่ีบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 17.55 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

25.23 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 39.21 ลา้นบาทในปี 2562 ซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้บริษทัมีอตัราขาดทุนจากการด าเนินงานในปี 2563 ร้อยละ 0.23 จาก เทียบกบัอตัรา
ก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 3.24 ในปี 2562  

ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบั 1.15 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 96.70 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2562 ท่ี 

34.76 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณขายต่างประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อรายได้จากการขายท่ีลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield 



 

5 
 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500  Thailand 
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090 

 

[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

ผลผลิตจากการเพาะปลูกลดลง เม่ือเทียบกบัผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยรวมไม่ไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้เหมือนปี

ก่อน รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวัลดลง เช่นค่าแรงการผลิตต่อหน่วย จากการบริหารประสิทธิภาพในการผลิต

ของแรงงาน รวมถึงตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2562 จากราคาน ้ ามนัเตาท่ีใชใ้นกระบวนการ

ผลิตลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนค่าบริการจดัเก็บสินคา้ห้องเยน็ภายนอกยงัคงลดลงต่อเน่ือง จากการปรับปรุงการบริหาร

จดัการปริมาณสินคา้คงคลงั และประสิทธิภาพของอาคารห้องเยน็คลงัสินคา้  ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ลดลงจากค่าระวางเรือท่ีลดลง แต่บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน เน่ืองจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงความ

พยายามบริหารจดัการตน้ทุนจากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ พฒันาประสิทธิภาพ
ในการผลิต รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั มูลค่ำ (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
รายไดจ้ากการขาย 1,265.51 1,163.26 1,096.53 (6.80) (8.08) (5.74) 
ตน้ทุนขาย 1,018.94 1,021.76 949.01 (1.51) 0.28 (7.12) 
ก าไรขั้นตน้ 246.57 141.50 147.52 (23.74) (42.61) 4.26 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 19.17 39.21 (25.23) (44.64) 104.50 (164.35) 
รายไดอ่ื้น 12.03 7.84 8.59 40.50 (34.84) 9.49 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 277.78 188.55 130.87 (24.44) (31.58) (30.59) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 162.55 150.91 133.36 (7.16) (7.16) (11.63) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

115.23 37.64 (2.49) (39.72) (64.83) (106.62) 

ก าไรสุทธิ 105.82 34.76 1.15 (39.23) (64.34) (96.70) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

163.11 87.52 52.98 (32.57) (43.67) (39.47) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรม
ด าเนินงาน 

(66.08) 206.66 127.19 (181.82) 412.75 (38.45) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.28 0.09 0.003 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.74 3.70 3.60 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 2561 2562 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 12.94 14.85 12.42 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 5.45 7.32 3.13 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 19.48 12.16 13.45 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 9.44 3.61 -0.23 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.70 2.99 0.10 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 6.80 2.45 0.08 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 6.22 2.42 -0.16 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.09 0.10 0.11 

ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่า 1,517.64 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากสินทรัพยร์วมใน

ปีก่อนท่ี 1,549.27 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.04 โดยมีปัจจยัหลกัจากเงินสดและรายการเงินสดท่ีลดลง จากการลงทุน

ในโครงการ Solar Roof เพื่อผลิตพลงังานทดแทน และสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจาก 499.86 ลา้นบาท เป็น 461.12 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.75  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2563 มูลค่า 78.29 ลา้นบาท ลดลงจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2562 ท่ี

มีมูลค่า 109.32 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 49.24 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.49 ของ

ลูกหน้ีการคา้รวม 72.96 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่

จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมา
ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่า 146.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.21 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.17 โดยมีปัจจยัหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจาก 54.73 ลา้นบาท ในปี 
2562 เป็น 74.32 ลา้น หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.79  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและมีภาระผูกพันด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น

บาท 
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 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.07 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมารจา้งผูรั้บเหมาส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยแ์ละติดตั้งเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 30.27 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.42 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 3.13 เท่า จากปริมาณสินทรัพยท่ี์ส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,371.04 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,409.87 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.75 โดยมีผลมาจากก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 922.61 
ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 901.60 ลา้นบาทในปี 2563 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2.28  

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 127.19 ลา้นบาท ลดลง

จากกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน 206.66 ลา้นบาทในปี 2562 เน่ืองจากปริมาณขายท่ีลดลง ส่งผลใหบ้ริษทัมี

เงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานลดลง และบริษทัใชเ้งินสดไปในกิจกรรมลงทุนรวม 135.31 ลา้นบาท โดยเป็นการใช้

เงินเพื่อการจ่ายช าระสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 49.05 ลา้นบาท  บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 24.61 ลา้น
บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายปันผลประจ าปี  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องใน ปี 2563 ท่ี 12.42 เท่า ลดลงจาก 14.85 เท่าในปี 2562 โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่

ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 64.71 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพียงร้อยละ 5.21 ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่าง ปี 2563 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 0.11 เท่า เทียบกบัปี 2562 คือ 0.10 เท่า  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

รายการ มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ร้อยละ 

สดัเส่วนต่อสินทรัพยร์วม 

2561 2562 2563 2562 2563 2561 2562 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่า 122.35 180.33 147.61 47.39 (18.14) 7.85 11.64 9.73 
ลูกหน้ีรวม 147.54 126.99 100.21 (13.39) (21.09) 9.46 8.20 6.60 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 0.00 13.60 6.93 - (49.04) 0.00 0.88 0.46 
สินคา้คงเหลือ 613.17 499.86 461.11 (18.48) (7.75) 39.33 32.26 30.38 
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 0.00 0.00 24.68 - - 0.00 0.00 1.63 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 190.11 191.21 241.51 0.58 26.31 12.19 12.34 15.91 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,073.17 1,011.99 982.06 (5.70) (2.96) 68.84 65.32 64.71 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 379.02 425.48 455.56 12.26 7.07 24.31 27.46 30.02 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106.81 111.80 80.02 4.67 (28.42) 6.85 7.22 5.27 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 485.83 537.28 535.59 10.59 (0.32) 31.16 34.68 35.29 
สินทรัพยร์วม 1,559.00 1,549.27 1,517.64 (0.62) (2.04) 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 82.96 68.14 79.10 (17.86) 16.08 5.32 4.40 5.21 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 51.33 71.26 67.50 38.82 (5.26) 3.29 4.60 4.45 

หน้ีสินรวม 134.29 139.40 146.61 3.81 5.17 8.61 9.00 9.66 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,424.71 1,409.87 1,371.04 (1.04) (2.75) 91.39 91.00 90.34 

 

 

 

 

 

                                                                  ลงช่ือ          - ลายเซ็น  -             

                                                                 (นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

       กรรมการผูจ้ดัการ 


