การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
: ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุ นขั และเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มพลังงาน
: ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
- กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ
: ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
สําหรับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2562 งวดบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกําไร
สุ ทธิ จาํ นวน 105.26 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนิ นงานงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 74.16 ล้านบาท
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2561 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,955.69 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและบริ การเพิ่มขึ้ นจํานวน
53.69 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.75 เนื่ องจากรายได้จากการขายและบริ การจากกลุ่มธุ รกิ จหนังผืนสําหรับปี 2562 จํานวน
1,514.55 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ จาํ นวน 116.62 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2561 รายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,666.22
ล้านบาท กําไรสุ ทธิ 95.43 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย สําหรั บรายได้จากลุ่มธุ รกิ จพลังงานซึ่ งเกิ ดจากการขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ปี 2562 รวมจํานวน
343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่ งมีรายได้จากกลุ่มธุ รกิจพลังงานจํานวน 247.43 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2561 เริ่ มมีรายได้
จากการขายไฟฟ้ าในไตรมาส 2/2561 สําหรับรายได้จากธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วย
อลูมิเนี ยมปี 2562 จํานวน 119.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ มีรายได้จาํ นวน 20.89 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2561 เป็ นปี แรก
ของการลงทุนสําหรับต้นทุนขายและบริ การปี 2562 รวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 78.01 ของรายได้จากการ
ขายและบริ การ ทั้งนี้ อตั ราร้อยละของต้นทุนต่อรายได้จากการขายและบริ การลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีตน้ ทุนขาย
และบริ การจํานวน 1,607.51 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 82.20 ทั้งนี้ ต้น ทุ น ขายและบริ การปี 2562 ลดลง เนื่ องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าขึ้ น อี กทั้งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตทั้งธุ รกิ จกลุ่มหนังผืนและธุ รกิ จกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2562 จํานวน 263.91 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.31 ของรายได้จากการขายและบริ การ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 247.07 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
12.63 เนื่ องจากปี 2562 บริ ษทั ยังมีค่าใช้จ่ายจากการขายจากการจัดรายการส่ งเสริ มการขายในกลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสารขนาด
เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
สําหรับปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,947.14 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 37.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.94 จากงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่กลุ่มธุรกิจ
พลังงานมีรายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ในปี 2561 รวมจํานวน 247.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่กลุ่มธุ รกิจพลังงานมี
รายได้จาํ นวน 88.65 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจากโรงงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งแต่ไตรมาส 2/2561
สําหรั บ ธุ รกิ จส่ งออกชิ้ นไม้สับกลุ่ม บริ ษ ทั ฯได้ห ยุดดําเนิ นการธุ รกิ จส่ งออกชิ้ น ไม้สับจากยูคาลิ ป ตัส ตั้งแต่ไตรมาส 1/2561
นอกจากนี้ กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยมซึ่ งเป็ นปี แรกในการลงทุนเมื่อเดือน
เมษายน 2561 มีรายได้จากการขายจํานวน 20.89 ล้านบาท สําหรับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมีรายได้ในปี 2561 จํานวน 1,678.82
ล้านบาท ลดลงเมื่อปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,809.44 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์หนังผืนสําหรับเบาะรถยนต์ลดลงจากจํานวนผลิตรถตามรุ่ นที่ได้รับ และธุรกิจของเล่นสุ นขั ได้รับผลกระทบจาก
การแข่งขันด้านราคาและสิ นค้าทดแทนจากการใช้วตั ถุดิบประเภทอื่น นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นรวมจํานวน 37.60 ล้าน
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บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.93 ของรายได้จากการขายและบริ การ โดยรายได้อื่นส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
พลอยได้และรายได้จากการขายเศษวัสดุ สําหรับต้นทุนขายและบริ การจํานวน1,586.36 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อนจากปี 2560
เนื่ องจากกลุ่มธุ รกิจหนังผืนมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลุ่มธุ รกิจพลังงานมีการ
ปรับปรุ งกระบวนการทํางานของเครื่ องจักรเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในการเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้สามารถ
ขายไฟฟ้ าออกได้เต็ ม 8 MW ตามสั ญ ญาที่ ท ํา ไว้กับ กฟภ. และใช้เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ าตํ่า สุ ด ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและขายไฟฟ้ าในระยะยาวต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 2561 จํานวน 236.50 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.15 ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริ หารจํานวน 238.61ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.49 เนื่ องจากปี 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อการลงทุนใน
โครงการพลังงานทดแทนรวมถึงการลงทุนในธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยม
สําหรับปี 2561ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารโดยส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการทําตลาดและส่ งเสริ มการขายสําหรับธุ รกิจจัดจําหน่ าย
เรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยม นอกจากนี้ บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 99.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.52
ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.97 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของเงินกูร้ ะยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 631.40 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการพลังงาน Project Finance และการออก
หุน้ กูเ้ พื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรและอาคารโรงงาน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน
62.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.56 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.85 เมื่อเทียบกับปี 2560
รายได้ จากการขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามส่ วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจหลักของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตามตารางด้านล่างดังนี้
ส่ วนงานตามธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หนัง
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี ้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและ
ชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
กลุ่มพลังงาน
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ าย
ยานพาหนะ
7. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม

ดําเนินการโดย

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป
บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
208.04
95.21
49.00
1,469.19

10.89
4.98
2.57
76.92

181.04
105.57
53.97
1,346.79

88.65

4.64

1,910.09

บจก.กรี น เพาเวอร์ 2
บจก.บลูโซล่าร์ฟาร์ม 3

บจก.สกุลฏ์ซี อินโนเวชัน่
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ปี 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ

9.26 177.28
5.40 146.61
2.76
27.75
68.87 1,194.84

8.82
7.30
1.38
59.46

247.43

12.65

343.70

17.10

-

20.89

1.07

119.20

5.93

100.00

1,947.14

100.00 2,009.38

100.00

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายและบริ การจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 53.69 ล้านบาท หรื อ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 2.75 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจกลุ่มหนังได้รับผลกระทบมากจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะหนังเบาะรถยนต์และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ครึ่ งหลังของปี 2562 เข้าสู่ ภาวะหดตัวจากการที่
เศรษฐกิจไทยกําลังเข้าสู่ ช่วงชะลอตัวประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสิ นเชื่อ สําหรับกลุ่มพลังงานมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก 247.73 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มเป็ น 343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 96.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.91
นอกจากนี้ กลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กรายได้ปี 2561 จํานวน 20.89 ล้านบาท เป็ น 119.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.31 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 470.61
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,947.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.05 ล้านบาท หรื อปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 1.94 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มธุ รกิจพลังงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟ้ าเชิง
พาณิ ชย์จาก 41.59 ล้านบาท เป็ น 247.43 ล้านบาทโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็ นรายได้จากการขายไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลตั้งแต่ไตร
มาส 2/2561 สําหรับรายได้จากการส่ งออกชิ้นไม้สับนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้หยุดดําเนิ นการธุ รกิจส่ งออกไม้สับยูคาลิปตัสในปี 2561
เนื่ องจากการแข่งขันสู งในตลาดโลก และบริ ษทั ยังไม่มีแผนการดําเนินการใด ๆ ในการทําธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั มีรายได้
จากกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมซึ่ งเป็ นปี แรกในการลงทุนเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยมี
รายได้จากธุรกิจดังกล่าวจํานวน 20.89 ล้านบาท สําหรับรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังลดลงจากจํานวนผลิตรถตามรุ่ นที่ได้รับ
รายได้ อนื่
รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กําไร (ขาดทุน) จากการขายสิ นทรัพย์ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
และรายได้อื่นๆ ซึ่ งประกอบไปด้วยรายได้ค่าเช่ า, รายได้ค่าบริ ห ารจัดการเป็ นต้น โดยในปี 2562 กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี รายได้อื่ น
จํานวน 55.63 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 17.92 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 5.21 ล้านบาท รายได้ค่า
บริ หารจัดการ จํานวน 2.04 ล้านบาท
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น จํานวน 98.98 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 5.59 ล้านบาท รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ จํานวน 21.91 ล้านบาท และกําไรจากการขายที่ดินจํานวน 32.02
ล้านบาทโดยกําไรจากการขายที่ดินดังกล่าวบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบุคคลธรรมดาเมื่อวันที่ 4 เมษายนพ.ศ.2560
ในราคา 33.00 ล้านบาท โดยมี มูลค่าตามบัญ ชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.98 ล้านบาท และบริ ษ ทั ได้รับ เงิ นมัดจํา
ล่วงหน้าจากการทําสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับชําระเงินครบถ้วน และโอนที่ดิน
ดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว จึงรับรู ้กาํ ไรจากการขายที่ดินดังกล่าวเป็ นต้น
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ต้ นทุนขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างต้นทุนขายและบริ การแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิ จหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามตาราง
ด้านล่างดังนี้
สายผลิตภัณฑ์ ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี ้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ ้นส่วนหนังสําหรับรถยนต์
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
6. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ต้ นทุนขายและบริการรวม

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ
183.95 11.56
95.21
5.98
39.04
2.45
1,219.99 76.67
10.53
0.66
1,591.27
100

งบการเงินรวม
ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
159.93
9.95
112.58
7.00
44.13
2.74
1,109.10
68.99
164.08
10.21
17.71
1.10
1,607.51
100

ปี 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
112.20
7.16
116.47
7.43
24.27
1.55
993.16
63.36
218.59
13.94
102.90
6.56
1,567.59
100

สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนขายและบริ การรวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 39.92
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.48 จากปี 2561 ส่ วนใหญ่เกิดจากการที่อตั ราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นส่ งผล
ให้ ต ้น ทุ น นํา เข้าวัต ถุ ดิ บ หนั ง และเคมี ข องกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หนั ง ผื น ลดลง นอกจากนี้ ตามที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ พลัง งานมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานและการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาทําให้ตน้ ทุนวัตถุดิบลดลง
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายและบริ การรวมจํานวน 1,586.36 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 4.91 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ นอัต ราการลดลงเล็ก น้ อ ยร้ อ ยละ 0.31 จากปี 2560 ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากการที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ หนั ง ผื น มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่ องเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลุ่มธุ รกิจพลังงานมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของเครื่ องจักร
เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในการเดินเครื่ องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ า รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า
ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและขายไฟฟ้ าได้ในระยะยาว สําหรับธุ รกิจขายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิต
ด้วยอลูมิเนียมมีตน้ ทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็ นปี แรกของการผลิตและจัดจําหน่าย
กําไรขั้นต้ น
สําหรั บ ปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรขั้นต้นจํานวน 441.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 93.61 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 26.89 เมื่ อเที ยบจากปี ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากปี 2562 กลุ่มธุ รกิ จพลังงานมี รายได้จากการขายเต็ม ปี
ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเริ่ มมีรายได้ในไตรมาส 2/2561
สําหรั บ ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรขั้นต้นจํานวน 360.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 41.97 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบจากปี ก่อน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และยังคงหาวิธีการจัดการเพื่อควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ประกอบด้วย ค่านายหน้า เงิ น เดื อ นพนักงาน และค่ าใช้จ่ายใน
การศึกษาธุรกิจใหม่ เป็ นต้น โดยสําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ทั้งหมดจํานวน 263.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ เพิ่มขึ้ นจากกลุ่มธุ รกิ จเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กอัตราการส่ งเสริ มการขาย รวมถึ งค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานค่าจ้างประจําปี
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารทั้งหมดจํานวน 247.07 ล้าน
บาท ลดลง 2.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 0.89 จากปี 2560 โดยมี สาเหตุ หลักมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลง 24.49 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 27.37 จากปี ก่อน เนื่ องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เบาะรถยนต์
ลดลง แต่บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์เรื อและรถโดยสารขนาดเล็กเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากเป็ นปี แรกของการจัดจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ต้ นทุนทางการเงิน
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 101.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.45 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
เพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 2.47 จากงวดเดี ยวกันของปี 2561 เนื่ องจากบริ ษ ทั ลงทุ นกูย้ ืม เงิ นจากสถาบันการเงิ นเพื่อลงทุ นในธุ รกิ จกลุ่ม
พลังงาน
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 99.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.52 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 84.99 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เป็ นหลัก
กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุ ทธิ
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน จํานวน 182.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.23 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.82 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าวัตถุดิบที่ลดลง
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน จํานวน 96.00 ล้านบาท ลดลง 18.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
ลดลงร้อยละ 29.58 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการร่ วมทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นปี แรกในการเข้าลงทุน
นอกจากนี้ สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 94.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.61 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของวัตถุดิบกลุ่มธุรกิจหนังลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็ง
ค่าขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุรกิจพลังงานลดลงจากการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณเพิ่มขึ้น
ในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 62.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.83 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่กล่าวมาข้างต้นสําหรับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯที่
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 84.99 โดยมีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยได้รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
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14.2 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวมจํานวน 3,837.93
ล้านบาท 3,958.13 ล้านบาท และ 3,552.53 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวม
ลดลง 120.20 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 3.04 จากสิ้ นปี 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 405.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 จากสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 982.82 ล้านบาท ลดลง 186.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการลดลงร้อยละ 15.97 จากสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือเป็ นหลัก
และหากคิ ด เป็ นสั ดส่ วนสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ ากับ ร้ อ ยละ 25.61 สําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนจํานวน
2,855.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 จากสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และหากคิดเป็ นสัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 74.39
ณ สิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,169.54 ล้านบาท ลดลง 87.10 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้อยละ 6.93 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราว และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สดเป็ นหลัก และหากคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ ากับ ร้ อ ยละ 29.55 สําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนจํานวน 2,788.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 492.71 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.46 จากสิ้ นปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สุทธิ และหากคิดเป็ น
สัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 70.45
ทั้งนี้ รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
หน่ วย : ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้าบุคคลหรือกิจการอืน่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้า สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560
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31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

15.70
15.70

15.13
15.13

10.09
10.09

224.14
30.40
1.47
0.17
3.52
259.70
3.51
256.19
271.88

263.26
15.61
0.01
0.01
1.47
280.36
1.47
278.89
294.02

246.55
28.12
2.51
1.19
278.37
1.19
227.18
287.27

หน่ วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-กิจการอื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ

3.50
10.24
5.68
0.18
3.09
0.14
22.84
294.72

31 ธันวาคม 2561
5.47
7.96
56.97
2.09
4.39
20.95
28.85
126.68
420.70

31 ธันวาคม 2562
7.51
9.11
36.27
0.22
2.96
11.38
29.77
97.21
384.48

ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลกู หนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 287.27 ล้านบาท ลดลง 6.75 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการลดลงร้อยละ 2.35 จากสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายลดลงทําให้ลกู หนี้ในเกณฑ์ท่ียงั ไม่ถึง
กําหนดชําระลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลกู หนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 294.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.14 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.14 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่นที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระจากการขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งลูกหนี้ การค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชําระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระ 2) ลูกหนี้เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหนี้เกินกําหนดชําระระหว่าง 3-6 เดือน 4) ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระระหว่าง
6-12 เดือน และ 5) ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน โดยข้อมูลค้างชําระของลูกหนี้ การค้านั้นแสดงไว้ดงั ตารางด้านบน
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าปกติที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรั บ นโยบายในการตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี การตั้งค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ เท่ ากับ จํานวนหนี้ ที่
ประมาณว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากลูกหนี้ ท้ งั หมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ ซึ่ งจะร่ วมกันประเมินระหว่าง
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ สําหรับลูกหนี้ ที่เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ณ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้มีการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจํานวน
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ อื่นสุ ท ธิ ประกอบด้วย ลูกหนี้ อื่นกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ลูกหนี้ กิจการอื่น เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิ จการที่
เกี่ยวข้องกันสุ ทธิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการอื่น เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 97.21 ล้านบาท ลดลง 29.47
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 23.26 เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
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สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 126.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.84 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 454.64 เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มขึ้นของ เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และรายได้คา้ งรับ เป็ น
ต้น
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต วัถตุดิบ เชื้อเพลิง และสิ นค้าระหว่าง
ทาง ในส่ วนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ประกอบไปด้วย หนังสัตว์ฟอก ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์ สิ นค้าระหว่างผลิตซึ่ งเป็ นหนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนัง
สัตว์ทาํ ได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิบของโคหรื อกระบื อ หนังชั้นล่าง และเคมี
สําหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ได้แ ก่ วัต ถุ ดิ บ เปลื อ กไม้ และสิ น ค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็ม และเคมี เป็ นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือสุ ทธิ

31 ธันวาคม 2560
56.31
319.16
125.22
26.00
526.65

31 ธันวาคม 2561
35.80
342.15
136.56
8.67
51.58
574.76

31 ธันวาคม 2562
27.81
263.22
103.33
8.76
24.66
427.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 427.78 ล้านบาท ลดลง 146.98 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 25.57 จากสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าระหว่างผลิตลดลงจากการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตประกอบกับการลงทุนในเครื่ องจักรที่เพิม่ ขึ้นทําให้กระบวนการผลิตใช้เวลาในการพักลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 574.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.11 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าระหว่างผลิต เนื่ องจากบริ ษทั
สํารองวัตถุ ดิบ เพื่ อ รองรั บ คําสั่ งซื้ อจากลูกค้ากลุ่ม เบาะหนัง และวัตถุ ดิบ เชื้ อเพลิ งจากการดําเนิ น งานของโรงไฟฟ้ าชี วมวล
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การตั้งสํารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าเกิ ดจากที่ สินค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตไม่
เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 1 ปี จํานวน 58.20 ล้านบาท
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
มูลค่าของที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และ
ทบทวนการประเมินทุก ๆ 3 ปี สําหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่งและ
ติดตั้งสํานักงาน ยาพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,582.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.22 ล้าน
บาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.88 จากสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากการซื้ อเครื่ องจักรของกลุ่มธุ รกิ จหนังผืนและการซื้ อ
แม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรื อโดยสารขนาดเล็ก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํ นวน 2,510.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 507.80 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 25.36 จากสิ้ นปี 2560 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการซื้ อสิ นทรัพย์ใหม่เข้ามา เช่น
เครื่ องจักรและปรับปรุ งอาคารโรงงาน เพื่อใช้สําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2561 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั สยาม แอพเพรสซัล แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ประเมินราคาที่ ดินใหม่ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
(Market Approach) ทําให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์สุทธิประมาณ 45.76 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํ นวน 2,002.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 712.20 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.19 จากสิ้ นปี 2559 โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล
อนึ่ ง เมื่อต้นปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินกับบุคคลธรรมดาในราคา 33.00 ล้านบาท และได้จดั
ประเภทที่ดินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินของปี 2560 ต่อมาในปี 2561 บริ ษทั
ย่อยของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ได้นําที่ ดินยังมี ที่ดินที่ ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานดังกล่าวจํานวน 43.22 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกัน
สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ รวมจํานวน2,206.57 ล้านบาท
2,471.86 ล้านบาท และ 2,185.15 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมลดลง 265.29
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงร้อยละ 10.73 จากสิ้ นปี 2561 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน
รวมเพิ่ม ขึ้ น 286.71 ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นอัตราการเพิ่ม ขึ้ น ร้ อยละ 13.21 จากสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,466.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 471.59 ล้านบาท หรื อ
คิ ด เป็ นอัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 47.42 จากสิ้ น ปี 2561 โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการจัด ประเภทหุ ้น กู้เป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวีย น
เนื่ องจากเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันใน
มูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
5.75 ต่ อ ปี กําหนดไถ่ ถ อนเริ่ ม ต้น ทั้งจํานวนในวัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และเมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษ ัท ได้
ออกจําหน่ ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้
294,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวน
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
ณ สิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 994.44 ล้านบาท และหากคิดเป็ นสัดส่ วน
หนี้ สินหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 66.44 สําหรับหนี้ สินไม่หมุนเวียนจํานวน 740.54 ล้านบาท ลดลง 736.88 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 49.88 จากสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้ การค้าและเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินสุ ทธิลดลง
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ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้สินที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 311.20
ล้านบาท ลดลง 79.82 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 20.41 จากสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ใช้เงินกูด้ งั กล่าวลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 391.02
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.61 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.64 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้นาํ ส่ วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าไปขายลดให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ งเป็ นจํานวน 113.71 ล้านบาท
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 315.17 ล้านบาท ลดลง 102.61 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 24.56 จากสิ้ นปี 2561 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่องจากบริ ษทั ส่ งมอบสิ นค้าให้แก่
ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วทําให้เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 417.78 ล้านบาท ลดลง 79.95 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 16.06 จากสิ้ นปี 2560 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่ องจากบริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิตและดําเนิ นการจ่ายชําระเจ้าหนี้ ที่ครบกําหนดชําระเรี ยบร้อยแล้ว และหากพิจารณาคิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับหนี้ สิน
รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 16.90
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 497.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 109.09 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.07 จากสิ้ นปี 2559 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้ากิจการที่อื่น เนื่ องจากบริ ษทั ซื้ อวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และหากพิจารณาคิดเป็ นสัดส่ วนเทียบกับหนี้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 22.78
หุ ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ยอดคงเหลือของหุ ้นกูท้ ี่ ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 700.00
ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาํ ระหุ ้นกูท้ ี่ครบกําหนดชําระในปี เรี ยบร้อยแล้ว และในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูใ้ หม่จาํ นวน
631.40 ล้านบาท เป็ นหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขาย 337.10 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อ ยละ 5.75 ต่อ ปี ครบกําหนดไถ่ถ อนเงิ น ต้น ทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และมู ลค่ าเสนอขาย
294.30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับการจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ใน
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้ ภายใน 3-5ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าทางการเงินจํานวน 154.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 28.54 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 22.71 จากสิ้ นปี
2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิม่ ขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 125.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.80 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.47 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้สั่งซื้ อเครื่ องจักรเพื่อรองรับคําสั่งจ้าง
ผลิตของผลิตภัณฑ์หนังผืนรวมถึงการปรับปรุ งอาคารโรงงาน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อนําไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 665.17 ล้านบาท ลดลง 117.43 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 16.01 จาก
สิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ทาํ ไว้สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 782.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.69
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.35 จากสิ้ นปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก BSF3 บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
ทําสัญญากูย้ ืมเงิ นกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งโดยได้รับเงินวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้ นปี
2561 ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี มีจาํ นวน 119.15 ล้านบาทและเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวสุ ทธิ จากส่ วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี มี จาํ นวน 663.45 ล้านบาท และหากพิจารณาสัดส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันเงินต่อหนี้สินรวมอยูท่ ี่ร้อยละ 31.66
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 692.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 692,007,924
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 749.74 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 749,735,866
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 619,049,963 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 819.05 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 819,047,963
หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยเป็ นทุ น ที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 619,049,963 บาท เป็ นหุ ้น สามัญ จํานวน
619,049,963 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
เมื่อเดือนมกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขาย
แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 35,000,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 4 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 140,000,000 บาท ดังนั้น มูลค่า
การชําระสําหรับการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นจํานวนเงินรวม 228,800,000
บาท (จํานวน 57,200,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 4 บาท) ในการนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเป็ นจํานวน 171,600,000
บาท และเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วจาก 561,847,963 บาท เป็ น 619,047,963
บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อบแล้ว
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ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ปี 2561 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ทุ น จดทะเบี ย น 819,047,963 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 619,047,963 บาท และอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม ทุ น จด
ทะเบียน 619,047,963 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 749,735,866 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (CWTW4)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ปี 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
61.91 ล้านบาท จากทุนจดทะบี ยนเดิม 630.10 ล้านบาท (จํานวน 630,103,128 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจด
ทะเบี ยนใหม่เท่ากับ 692.01 ล้านบาท (จํานวน 692,007,920 หุ ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบอํานาจทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
กําไรสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสะสมจํานวน 277.07 ล้านบาท และ 204.25
ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจํานวน 72.82 ล้านบาท ทั้งนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.0329 บาท ต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินจํานวน
20.73 ล้านบาท โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม ปี 2562
14.3 การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน 313.76 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 149.24 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายชําระคืนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและจ่ายชําระค่าซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 153.11 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 131.30 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องจักรและปรับปรุ งอาคารโรงงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 174.35 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 258.44 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
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14.4 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
14.4.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง อัตราส่ วนสภาพคล่ องหมุนเร็ว อัตราส่ วนสภาพคล่ องกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราสภาพคล่อง 0.67 เท่ า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 0.31 เท่ า และ
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.26 เท่า ซึ่ งอัตราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วลดลงจากสิ้ นปี 2561
โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือลดลงประมาณร้อยละ 18.40 สําหรับอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดติดลบและลดลงจากสิ้ นปี 2561 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ ลดเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราสภาพคล่อง 1.18 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุ นเร็ ว 0.49 เท่า และ
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ 0.11 เท่า ซึ่ งอัตราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเพิ่มขึ้นจากสิ้ น
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 42.75 สําหรับอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ
และลดลงจากสิ้ นปี 2560 เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดําเนิ นงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายชําระเจ้าหนี้การและเจ้าหนี้อื่น
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4.99 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
73 วัน สําหรับณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า 5.47 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 69 วัน และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-90 วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 4.28 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย 85 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 3.47 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย 105 วัน และระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงประมาณ 15 -120 วัน
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ าคงเหลือและระยะเวลาชําระค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 2.81 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขาย
สิ นค้าคงเหลื อเฉลี่ย 130 วัน สําหรั บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหมุ นเวียนสิ นค้าคงเหลื อ 2.66 เท่ า
ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขายสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 137 วัน
14.4.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้ น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 21.99 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
9.07 อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 4.59 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.05 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
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ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก กําไรขั้น ต้น เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 23.54 และอัต รากําไรสุ ท ธิ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น จากต้น ทุ น การ
ดําเนิ นงานลดลงร้อยละ 2.49 สําหรับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ที่
เพิ่มขึ้ นประมาณร้ อยละ 47.59 สําหรั บส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในปี 2562 จํานวน 1,631.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้ น 145.09 ล้านบาทจากปี
2561 เนื่องจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 18.53อัตรากําไรจากการดําเนิ นงานอยูท่ ี่ร้อยละ
1.29 อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ที่ร้อยละ 3.09 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.77 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.16 และอัตรากําไรสุ ทธิ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากรายได้จาก
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.09 สําหรับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2560 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.83 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
14.4.3 อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ถาวร และอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.42 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 8.19 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ 0.53 เท่า อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานทั้ง 3 อัตราส่ วนเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 1.67 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 6.72 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ 0.54 เท่า อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานทั้ง 3 อัตราส่ วนเพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2560 เนื่องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2560
14.4.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น อัตราส่ วนความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ย อัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพันตามเกณฑ์ เงินสด และอัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ 1.30
เท่า และ 1.66 เท่า ตามลําดับและ ณ สิ้ นปี 2562 และสิ้ นปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมอยูท่ ี่ 277.07 ล้านบาท และ 204.25
ล้านบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 2.25 เท่า และ 1.97 เท่า ตามลําดับ และ
มี อ ัต ราส่ วนความสามารถชําระภาระผูก พัน ตามเกณฑ์ เงิ น สดอยู่ที่ 1.03 เท่ า และ -0.24 เท่ า ตามลําดับ ซึ่ งการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ ยและอัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันตามเกณฑ์เงินสดเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานระหว่างปี เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมา โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลดลงของลูกหนี้การค้าและสิ นค้าคงเหลือ
ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกุข้ องกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ว่าหุ ้นกูจ้ ะดํารงอัตราส่ วนจํานวนรวมของหนี้ สิน
เฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหรื อตกอยูภ่ ายใต้ส่วนลดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อจํานวนรวมของส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นของผูอ้ อกหุ ้นกู(้ Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio)ณวันสิ้ นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี กรณี ไตรมาสสุ ดท้ายไม่เกิน 3:1 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่ วน Net Interest-Bearing Debt to Equity Ratio ที่คาํ นวณ
ตามนิยามของข้อกําหนดสิ ทธิของหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ เท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่ งยังตํ่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
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14.5 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานต่างๆ ตามธุ รกิจปกติ
ดังต่อไปนี้
1. สัญ ญาเช่ าโรงงานและเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญ ญาเช่ าอาคารโรงานและ สัญ ญาสัญ ญาบริ ห ารจัดการด้าน
การเงินภาษีและการจัดการทรัพย์สินกับ PALA บริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
สัญญาบริ หารจัดการด้านการเงินภาษีและการจัดการทรัพย์สิน โดยมี ภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 2.45 ล้านบาท
และภาระผูกพันภายใน 1-3 ปี จํานวน 2.64 ล้านบาท
2. สั ญ ญาซื้ อ สิ น ทรั พ ย์แ ละบริ ก าร ประกอบด้ว ยสั ญ ญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กับ
บจ.คอนเนอร์ ยี (ไทยแลนด์) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2561 และสัญญาระหว่าง GP2 กับ บจ.
แอพคอน โอเปอร์ เรชัน่ ส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 และสัญญาเช่า
ซื้ อเครื่ องจักรและทรัพย์สินอื่น โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 33.74 ล้านบาท และภาระผูกพันภายใน 1-3 ปี
จํานวน 61.86 ล้านบาท และภายใน 3-5 ปี จํานวน 7.10 ล้านบาท
14.6 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่องจากในปั จจุบนั รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีอตั ราการเติบโตที่สัมพันธ์กบั การเติบโตของธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ในอนาคตผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงปั จจัยข้างต้น จึงได้พยายามดําเนิ นนโยบายการทําธุ รกิจให้มีความหลากหลายด้วย
การดําเนิ นธุ รกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
และขยายการลงทุนเพิ่มในธุ รกิจกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็ นการลดความ
เสี่ ยงด้านรายได้ข องกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ยังวางแผนที่ จะเพิ่ ม สิ น ค้าในแต่ ละกลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ให้มี รูป แบบ
หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์
ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริ ษทั ย่อยทั้งในส่ วนของธุรกรรมทางการค้าและการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั ฯ และเปลี่ยนเป็ น
การเช่าโรงงาน
2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น
2.1 การคํ้าประกันเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ย่อยวงเงินรวม 757.15 ล้านบาท
2.2 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน
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ตารางสรุ ปธุรกรรมทางการค้ าและมูลค่ าของการให้ ความช่ วยเหลือแก่บริษัทย่อย
ประเภทของรายการ
1. ค่าเช่าอาคาร
2. ดอกเบี้ยรับ
3. ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
4. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
5. เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
0.52
49.85
699.24
530.26
693.21
1,973.08

31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
0.48
52.15
661.44
580.02
722.13
2,016.22

ผลกระทบจากการเข้ าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนตั้งแต่ ปี 2559 - 2560 ที่ผ่านมา และผลกระทบต่ อการดําเนินงาน
ในอนาคต
เนื่ องจาก กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเข้าลงทุนในธุ รกิจพลังงานทดแทนหลายโครงการ ซึ่ งบางโครงการอาจมีความเสี่ ยงเรื่ อง
การเข้าทํารายการที่ ยงั ไม่ได้รับอนุ มตั ิในการทําสัญญาต่างๆ อาทิ โครงการแปลงขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ าที่ กลุ่มบริ ษทั ฯได้รับ
อนุ มตั ิให้เข้าทํารายการลงทุนจากผูถ้ ือหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว แต่โครงการยังไม่ได้รับอนุมตั ิในการทําสัญญารับจ้างบริ หารจัดการขยะ
ชุมชน และขยะบ่อฝังกลบกับเทศบาล ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสําคัญในการดําเนิ นการโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิง RDF (RDF Power Plant)
ความเสี่ ยงจากการก่อสร้างโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานขยะ และโรงไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงพลังงานขยะ ทั้งในเรื่ องของการจัดหาที่ดิน
การทําสัญญาการก่อสร้างและจัดหาเครื่ องจักร และอุปกรณ์ (Engineering, Procurement, and Contruction Contract) ความเสี่ ยง
จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างการดําเนิ นการและการดูแลรักษา (Operation & Maintenance Contract)
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากต้องรอสัญญาจากทางราชการอย่างเป็ นทางการ
รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล อาจเกิดความเสี่ ยงจากความเพียงพอของปริ มาณเชื้ อเพลิงและความผันผวนของ
ราคาเชื้ อเพลิ ง ความเสี่ ยงจากการดําเนิ น การและการดูแลรั กษา (Operation & Maintenance) ความเสี่ ยงจากความล่าช้าของ
โครงการโรงไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถเริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ าได้ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการ
จัดการแหล่งเงินทุน ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากการเชื้อเพลิงชีวมวล ทําให้กระทบต่อปริ มาณการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ า ความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนต่างๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะเข้าลงทุน อาจมีความเสี่ ยงจากการลงทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ และความเสี่ ยงจากการที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมี ภาระหนี้ สินและดอกเบี้ ยจ่ายเพิ่มสู งขึ้ นจากการเข้าลงทุ นใน
โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงกําหนดแนวทางดําเนินธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับธุ รกิจหลัก เนื่องจากเป็ นธุรกิจ
ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์เป็ นอย่างดี สําหรับ การลงทุนในธุรกิจใหม่ กลุ่มบริ ษทั ฯ คาดการณ์วา่ จะเป็ นการ
สร้างโอกาสและผลตอบแทนที่ดีข้ ึนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากธุรกิจหลักในช่วงที่อุตสาหกรรม
เดิมอยูใ่ นภาวะชะลอตัวได้
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