การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ผลดําเนินงาน บริ ษทั จะวิเคราะห์ภายใต้งบการเงินรวมซึ่ งรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์
และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุ รกิจพลังงาน ประกอบด้วยการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกําจัดขยะ
และผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากขยะ
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย การออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาด
เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 98.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.86 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีกาํ ไร
สุ ทธิ เท่ากับ 94.25 ล้านบาท โดยกลุ่มมีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.05 เมื่อเที ยบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 2,009.38 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุ รกิจหนังผืนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังผืนสําหรับเบาะรถยนต์ลดลงจากจํานวนผลิตรถ
ตามรุ่ นที่ได้รับ สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิดจากขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ในไตรมาสรายได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา
โดยปี 2563 รวมจํานวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ที่บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจํานวน 343.70 ล้านบาท และ
รายได้จากธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนี ยมในปี 2563 จํานวน 31.41 ล้านบาท
ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 จํานวน 119.20 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ
รายได้ จากการขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริ การแบ่งตามส่ วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจหลักของ
กลุ่มบริ ษทั ตามตารางด้านล่างดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายได้ จากการดําเนินงาน
ดําเนินการโดย
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
- ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
CWT
181.04
177.28
8.82
104.62
9.26
6.68
- ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
CWT
105.57
5.40
97.41
6.22
146.61
7.30
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
CWT
53.97
2.76
47.22
3.02
27.75
1.38
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ เบาะหนังและชิ้ น ส่ ว นหนัง
CWT
1,346.79
68.86 1,194.84
945.22
60.35
59.46
สําหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลังงาน
- ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจาก
GP2 และ BFS3
247.43
343.70
17.11
340.24
12.65
21.73
พลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถ
SKC
20.89
1.07
119.20
5.93
31.41
2.01
โดยสารขนาดเล็ก
รายได้ จากการขายและบริการรวม
1,955.69
100 2,009.38
100 1,566.12
100
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สําหรับปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 22.05 เมื่ อเที ยบงวดเดี ยวกันของปี ก่อน โดยมี สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทว่ั
โลก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังซื่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์หนัง
และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ มีรายได้รวมในปี 2563 จํานวน 1,161.83 ล้านบาทลดลงจากปี 2562
ที่มีรายได้จาํ นวน 1,514.55 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังลดลงเนื่ องจากลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ รวมถึง
การนําเข้าวัตถุดิบล่าช้าจากการที่หลายประเทศพบเจอสถานการณ์การแพร่ ระบาด สําหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่ งเกิด
จากขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา โดยปี 2563 จํานวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ที่บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานจํานวน 343.70 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วย
อลูมิเนี ยมในปี 2563 จํานวน 31.41 ล้านบาท ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 รายได้จาํ นวน 119.20 ล้านบาท เนื่ องจาก
ลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ โดยการส่ งมอบจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การจํานวน 2,009.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.69 ล้านบาท หรื อ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่อตั ราร้อยละ 2.75 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุ รกิจกลุ่มหนังได้รับผลกระทบมาก
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะหนังเบาะรถยนต์และเฟอร์ นิเจอร์ ที่ครึ่ งหลังของปี 2562 เข้าสู่ ภาวะ
หดตัวจากการที่ เศรษฐกิ จไทยกําลังเข้าสู่ ช่วงชะลอตัวประกอบกับความเข้มงวดของสถาบัน การเงิ น ในการปล่อ ยสิ นเชื่ อ
สําหรับกลุ่มธุ รกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 247.43 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มเป็ น 343.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 96.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ดงั กล่าวเท่ากับร้อยละ 38.91 นอกจากนี้ กลุ่มธุ รกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ายยานยนต์ ซึ่ งได้แก่ เรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจาํ นวน 20.89 ล้าน
บาท เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 119.20 ล้านบาท ในปี 2562 โดยเพิ่ ม ขึ้ นจํานวน 98.31 ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นอัตราการเติ บ โตของรายได้
ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 470.61
รายได้ อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ ย รายได้ค่าบริ หารจัดการ และ
รายได้ค่าเช่า เป็ นต้น โดยใน ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อื่นจํานวน 36.29 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
2.35 ล้านบาท
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มี รายได้อื่น จํานวน 37.87 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 17.92 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่า 5.21 ล้านบาท
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ต้ นทุนขายและบริการ
กลุ่มบริ ษทั มีโครงสร้างต้นทุนขายและบริ การแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ตามตารางด้านล่างดังนี้
งบการเงินรวม
สายผลิตภัณฑ์ ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1. ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
5. ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
6. ออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
ต้ นทุนขายและบริการรวม

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

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

ล้ านบาท ร้ อยละ
77.69
6.74
71.02
6.16
34.51
2.99
730.47
63.37
212.73
18.46
26.25
2.28
1,152.67
100

ในส่ วนของต้นทุนขายและบริ การ กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนขายและบริ การรวมเท่ากับ 1,152.67 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 73.60 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม ซึ่ งลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ที่มีตน้ ทุนขายและบริ การ
รวมทั้งสิ้ น 1,567.59 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 78.01 ของรายได้จากการขายและบริ การรวม โดยกลุ่มผลิ ตภัณฑ์หนังมี
ต้น ทุ น ขายและบริ ก ารรวม 893.91 ล้านบาทหรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.93 ของรายได้จ ากการขายและบริ ก าร ซึ่ งลดลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีตน้ ทุนขายและบริ การรวม 1,226.93 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 81.00 ของรายได้
จากการขายและบริ การ โดยต้นทุนขายและบริ การของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่น
สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์ ในปี 2563 จํานวน 77.89 ล้าน
บาท 71.02 ล้านบาท 34.51 ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.74, 6.16, 2.99 และ 63.37 ของต้นทุนขายและ
บริ การรวมตามลําดับ นอกจากนี้ ในกลุ่มยังมี การปรั บปรุ งกระบวนการผลิตใหม่ทาํ ให้ Productivity เพิ่มขึ้นประมาณ 10%
สําหรับต้นทุนขายของการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนปี 2563 จํานวน 212.73 ล้านบาท ลดลงจํานวน
5.86 ล้านบาทเมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี 2562 ที่มีตน้ ทุนขายจํานวน 218.59 ล้านบาท โดยอัตราร้อยละของการผลิตและจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในปี 2563 คิดเป็ นร้ อยละ 18.46 ของต้นทุ นขายและบริ การรวม เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 ที่ มี
ต้นทุนขายคิดเป็ นร้อยละ 13.94 ของต้นทุนรวม เนื่ องจากต้นทุนของกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจากราคาวัตถุดิบลดลงจึง
ส่ งผลให้อตั ราร้อยละของต้นทุนของการผลิตพลังงานทดแทนเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับทุกสายผลิตของบริ ษทั เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หาก
เปรี ยบเที ยบต้นทุ นจากการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนของปี 2563 และ ปี 2562 พบว่า ต้นทุนขายของการผลิต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนในปี 2563 จํานวน 212.73 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 62.52 ของรายได้จากการขาย ลดลง
เมื่ อเที ยบกับ งวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่ มี ตน้ ทุ นขายรวม 218.59 ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 63.60 ของรายได้จากการขาย
เนื่ องจากราคาเชื้ อเพลิ งลดลง สําหรั บ ต้นทุ นขายของธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ าย สําหรั บธุ รกิ จกลุ่มออกแบบและจัดจําหน่ าย
ยานพาหนะมีตน้ ทุนขายและบริ การปี 2563 จํานวน 26.26 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.28 ของต้นทุนรวม ลดลงจากปี 2562
ที่ มีตน้ ทุ นขายจํานวน 102.90 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.56 ของต้นทุ นรวม และหากเปรี ยบเที ยบระหว่างงวดเดี ยวกัน
พบว่า ปี 2563 ต้นทุนของธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก รวม 26.25 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ
83.60 ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงเมื่ อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ มีตน้ ทุนขายและบริ การจํานวน
102.90 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.32 ของรายได้จากการขายและบริ การเนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงเช่นเดียวกัน
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สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มี ตน้ ทุนขายและบริ การรวมจํานวน 1,567.59 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 39.94
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.48 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่อตั ราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นส่ งผลให้ตน้ ทุน
นําเข้าวัตถุดิบหนังและเคมีของกลุ่มธุรกิจหนังผืนลดลง นอกจากนี้ตามที่กลุ่มธุรกิจพลังงานมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
และการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณมากขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาทําให้ตน้ ทุนวัตถุดิบลดลง
กําไรขั้นต้ น
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 413.45ล้านบาท ลดลงจํานวน 28.34 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงที่
ร้ อยละ 6.41 เมื่ อ เที ยบกับ กําไรขั้น ต้น ของปี 2562 ที่ มี กาํ ไรขั้น ต้น จํานวน 441.79 ล้านบาท โดยมี ส าเหตุ มาจากยอดขายที่
ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ยังคงรักษาอัตราส่ วนกําไรขั้นต้นได้ที่ร้อยละ 26.39 ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี ก่อนซึ่ ง
อยูท่ ี่ร้อยละ 21.98 โดยกําไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังปี 2563 จํานวน 268.01 ล้านบาท ลดลง19.62 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 6.82 เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2562 ที่มีจาํ นวน 287.63 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้ลดลง กลุ่มธุ รกิจออกแบบและ
จัดจําหน่ายเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีกาํ ไรขั้นต้นในปี 2563 จํานวน 5.15 ล้านบาท ลดลง 11.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการ
ลดลงร้อยละ 68.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 16.30 ล้านบาท โดยกําไรขั้นต้นของทั้ง 2 กลุ่ม
ธุ รกิจลดลงเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้รายได้ปี 2563 ลดลงจากการที่ลูกค้าชะลอคําสั่งซื้ อ สําหรับธุ รกิจกลุ่ม
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนมีกาํ ไรขั้นต้นปี 2563 จํานวน 127.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.41 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 125.10 ล้านบาทเนืองจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรขั้นต้นจํานวน 441.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.61 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.88
เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 348.18 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุรกิจพลังงานของ
กลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเต็มปี ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุ รกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู้รายได้ดงั กล่าวในไตร
มาส 2 ของปี 2561
ส่ วนแบ่ งกําไรจากการลงทุนในบริษทั ร่ วม
ในปี 2563 และปี 2562 ส่ ว นแบ่ ง กําไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท รว่ม เท่ ากับ 0.15 ล้า นบาท และ 4.36 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยส่ วนแบ่งกําไรจกการลงทุนลดลง 4.21 ล้านบาทหรื อร้ อยละ96.55 เนื่ องจากผลกระทบจากการชะลอตวของ
อุตสาหกรรมยานนต์และผลกระทบการการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่านายหน้า ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเป็ นต้น โดยปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย 57.21 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่บริ ษทั ลดการจัดทํารายการส่ งเสริ มการขายของ
กลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสาร และค่านายหน้าลดลงจากการที่รายได้ของกลุ่มธุ รกิจเบาะหนังและชิ้นส่ วนหนังสําหรับรถยนต์
ของบริ ษทั ลดลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 69.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึ้ นที่ ร้อยละ 6.66 เมื่ อเที ยบกับปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ เพิ่มขึ้ นจากกลุ่มธุ รกิ จเรื อและรถ
โดยสารขนาดเล็กอัตราการส่ งเสริ มการขาย
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึ กษาโครงการธุรกิจใหม่ ค่าภาษี ค่า
สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 149.32 ล้านบาท ลดลง 25.65 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.65 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการบริ หารค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
อย่างต่อเนื่องซึ่ งรวมถึงการบริ หารค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพลังงานทดแทน
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 174.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.65 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้บริ ษทั ตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้ น 5.62 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ปรั บค่าใช้จ่ายพนักงานประจําปี เพิ่มขึ้ นและรวมถึงการพัฒนาระบบการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจํานวน 19.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับปี 2562
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจํานวน 19.59 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจํานวน 0.14 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับงวดปี 2561
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 92.12 ล้านบาท ลดลง 9.42 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการลดลงที่ร้อย
ละ 9.27 เมื่ อ เที ย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ซึ่ งมี ส าเหตุ จ ากอัต ราดอกเบี้ ยที่ ล ดลง และการบริ ห ารแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นทําให้จ่ายคืนเงินต้นบางส่ วนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 101.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 2.47 เมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 99.09 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยของบริ ษทั สําหรับใช้ลงทุนในอุปกรณ์และแม่พิมพ์ของกลุ่มธุ รกิจเรื อและรถโดยสารขนาดเล็กมีตน้ ทุนที่สูงขึ้น
เล็กน้อย
กําไรสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในปี 2563 จํานวนทั้งสิ้ น 98.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 3.86
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.09 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ปี 2562 ที่มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
94.25 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุรกิจหนังที่ปรับตัวลดลงและการบริ หาร
จัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และการบริ หารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ จีงส่ งผลให้
กําไรส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ปี 2563 จํานวน 117.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 11.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่ วน
แบ่งของกําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ปี 2562 ที่มีจาํ นวน 105.26 ล้านบาท
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สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวนทั้งสิ้ น 94.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 50.62 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 ที่มีค่าเท่ากับ 62.58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี
2562 กลุ่มธุ รกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์จากธุรกิจกลุ่มพลังงานเต็มปี ในขณะที่ปี
2561 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู้รายได้ดงั กล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 ประกอบกับต้นทุนของวัตถุดิบกลุ่มธุ รกิจหนัง
ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบของกลุ่มธุ รกิจพลังงานลดลงจากการเจรจาต่อรองซื้ อวัตถุดิบใน
ปริ มาณเพิม่ ขึ้น
14.2 การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี สิ นทรั พย์รวมจํานวน 3,958.13
ล้านบาท 3,837.93 ล้านบาท และ 3,810.52 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์รวม
ลดลง 27.41 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี
สิ น ทรั พ ย์รวมลดลง 120.20 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 3.04 เมื่ อ เที ยบกับ สิ้ น ปี 2561 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอี ยดการ
เปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 954.46 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจํานวน 28.36
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.88 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่ที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้
อื่นปรับตัวลดลงจํานวน 7.05 ล้านบาท และสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 26.06 ล้านบาท ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริ ษทั นั้น มีจาํ นวน 2,856.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.95ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.03 โดย
สิ นทรัพย์ไม่เหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นคือ แม่พิมพ์รถโดยสารมินิบสั ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งส่ งมอบเมื่อปลายปี 2563
และ ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 982.82 ล้านบาท ลดลง 186.72 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.97 เมื่อเทียบกับสิ้ น
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้ การค้าลดลง 36.22 ล้านบาท และ
สิ นค้าคงเหลือลดลง 146.99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมของกลุ่มบริ ษทั ณ สิ้ นปี
2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.61 ในขณะที่กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวนเท่ากับ 2,855.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.52
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.39 เมื่ อเที ยบกับสิ้ นปี 2561 โดยมี สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ เงินลงทุนในตราสารที่
ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นหลัก
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ทั้งนี้ รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
- ลูกหนีก้ ารค้ าสุ ทธิ
หน่ วย : ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ าบุคคลหรือกิจการอืน่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

15.13
15.13

10.09
10.09

9.18
9.18

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)
277.18
287.27

257.30
16.42
1.86
2.40
277.98
(2.38)
275.59
284.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อผลขาดทุ นด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ ในอนาคต
ของลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จาํ นวน 284.77 ล้านบาท ลดลง 2.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบ
กับณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มบริ ษทั มีรายได้ลดลง
หากพิจารณาตามงบการเงินหากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า ลูกหนี้ การค้าที่เกิน
กําหนดชําระเพิ่มขึ้ นเป็ น 31.82 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับ จํานวน 17.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยลูกหนี้
การค้าที่คา้ งชําระเกินกําหนดชําระส่ วนใหญ่เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็ น 28.12 ล้านบาท เนื่ องจากลูกค้าบริ ษทั
แห่ งหนึ่ งในกลุ่มธุ รกิจยานยนต์เลื่อนการจ่ายชําระออกไปอีก 1 เดือน ซึ่ งมีมูลค่าคงค้างประมาณ 9.40 ล้านบาท ณ ต้นปี 2563
บริ ษทั ได้รับชําระค่าสิ นค้าจากลูกหนี้ รายดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว สําหรับปี 2563 จะพบว่าลูกหนี้ การค้าบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
เกินกําหนดชําระลดลง จาก ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ งมีจาํ นวน 31.82 ล้านบาท เหลือ 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
สัดส่ วนดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.43 ของลูกหนี้การค้ารวม
สําหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญปี 2563 จํานวน 2.38 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จํานวน 1.19 บ้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS 9 ฉบับที่ 9 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss)
ซึ่ งประเมิ น โดยการวิเคราะห์ ป ระวัติ ก ารชําระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ การชําระหนี้ ในอนาคตของลูก ค้า ซึ่ งตาม
มาตรฐานให้ใช้ 2 วิธี คือ 1. วิธีการทั่วไป (General Approach) หรื อ 2.วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ซึ่ งบริ ษ ัท ได้
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ส่ งผล
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ให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มใน ปี 2563 โดยที่ผา่ นมาอัตราส่ วนหนี้ สงสัยจะสู ญต่อลูกหนี้ การค้าในปี
2561 ถึง ปี 2563 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.5 ซึ่ งยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยประมาณขึ้นจากจํานวนหนี้ ที่อาจเรี ยกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและตามสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน หนี้ สูญจะถูกตัดจําหน่ ายเมื่ อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ สําหรับลูกหนี้ การค้าที่คา้ งชําระมากกว่า 12 เดือนนั้น กลุ่ม
บริ ษทั ฯ จะมีการบันทึกหนี้สูญและเข้าสู่ขบวนการติดตามหนี้ต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จํานวน 287.27 ล้านบาท ลดลง 6.75 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจึงส่ งผลให้
ลูกหนี้ ในเกณฑ์ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการนําลูกหนี้ การค้าบางส่ วนของกลุ่มธุ รกิจ
ผลิตภัณฑ์หนังเกี่ยวกับเบาะหนังรถยนต์ไปขายลดกับสถาบันการเงิน โดยเป็ นการขายสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้ การค้าดังกล่าว
ของบริ ษทั (แบบมีสิทธิเรี ยกร้องความเสี ยหาย) เป็ นจํานวน 112.43 ล้านบาท เพื่อเสริ มสภาพคล่องของบริ ษทั
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แบ่งลูกหนี้ การค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชําระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระ 2) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระไม่ เกิ น 3 เดื อน 3) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระระหว่าง 3-6 เดื อน 4) ลูกหนี้ เกิ นกําหนดชําระ
ระหว่าง 6-12 เดื อน และ 5) ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน โดยข้อมูลค้างชําระของลูกหนี้ การค้านั้นแสดงไว้ดงั
ตารางด้านบน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้การค้าปกติที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สําหรั บ นโยบายในการตั้งค่าเผื่อ หนี้ ส งสั ยจะสู ญ กลุ่ม บริ ษ ทั มี การตั้งค่าเผื่อ หนี้ ส งสั ยจะสู ญ เท่ ากับ จํานวนหนี้ ที่
ประมาณว่าจะเรี ยกเก็บไม่ ได้จากลูกหนี้ ท้ ังหมด โดยการพิจารณาฐานะการเงินปั จจุ บนั ของลูกหนี้ ซึ่ งจะร่ วมกันประเมิ น
ระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
- ลูกหนีอ้ นื่
หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีอ้ นื่
ลุกหนี้อื่น-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5.47
7.51
1.56
ลูกหนี้-บริ ษทั อื่น
7.96
9.11
2.27
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
56.97
36.27
34.34
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า-บริ ษทั อื่น
2.09
0.22
10.30
เงินทดรองจ่าย
4.39
2.96
1.57
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
20.95
11.38
12.76
รายได้คา้ งรับ
28.85
29.77
29.85
รวมลูกหนีอ้ นื่
126.68
97.21
92.65
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ สุ ทธิ
420.70
384.48
377.43
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน สุ ท ธิ เงิ น จ่ ายล่วงหน้าค่ าสิ น ค้ากิ จการอื่ น เงิ น ทดรองจ่ ายกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกัน เงิ น ทดรองจ่ าย ค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ ยค้างรับ และรายได้คา้ งรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 92.64 ล้านบาท ลดลง 4.56
ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายชําระคืนเงินรวมถึงจ่ายคืนเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นจํานวน 97.21 ล้านบาท ลดลง 29.47 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 23.26 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ในกลุ่มมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าระหว่างกัน
180

 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั แบ่งออกเป็ น สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต วัถตุดิบ เชื้อเพลิง และสิ นค้าระหว่าง
ทาง ในส่ วนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ประกอบไปด้วย หนังสัตว์ฟอก ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่ วน
หนังสําหรับรถยนต์ สิ นค้าระหว่างผลิตซึ่ งเป็ นหนังสัตว์ที่ผา่ นกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่ วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนัง
สัตว์ทาํ ได้สะดวกและเก็บได้เป็ นระยะเวลานาน ในส่ วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิบของโคหรื อกระบือ หนังชั้นล่าง และเคมี
สําหรั บ เชื้ อ เพลิ ง ได้แ ก่ วัตถุ ดิ บ เปลื อ กไม้ และสิ น ค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็ม และเคมี เป็ นต้น โดยแสดง
รายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง
หน่ วย : ล้ านบาท

31 ธันวาคม 2561

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
เชื้อเพลิง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือสุ ทธิ

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

31 ธันวาคม 2563
24.07
247.86
102.16
12.07
46.58
432.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4.96 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 จาก ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสิ นค้าระหว่างผลิตและเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในธุ รกิจพลังงานไฟฟ้ า นอกจากนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจํานวน
4.25 ล้านบาท โดยคํานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าจากการจัดทํารายงานอายุสินค้าเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของ
สิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที่บริ ษทั ได้รับจากการ
ขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าเพื่อประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุนเพื่อ
สะท้อนถึงประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมากจากสิ นค้าที่มีราคาขายตํ่ากว่าทุน ซึ่ งพิจารณาจากราคาขายที่ได้มีการตกลงกับ
ลูกค้าและแนวโน้มของราคาขายในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี สินค้าคงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน 427.78 ล้านบาท ลดลง 146.98 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 25.57 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสิ นค้าระหว่างผลิต ซึ่ งได้แก่ หนังผืนกึ่งสําเร็ จรู ป เป็ นหลัก
ลดลงจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตหนังผืน ที่มีการปรับลดกระบวนการผลิต อาทิ การลดกระบวนการ Wet Stretching
แ ต่ ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก าร Vacuuming เพื่ อ ให้ ห นั งเรี ย บ ม าก ขึ้ น แ ล ะ ก าร ล ด ก ร ะ บ ว น ก าร Trimming จ าก
2 ขั้นตอน เหลือเพียง 1 ขั้นตอนที่ หน่ วยงาน Crust Inspection เพื่อนําไปใช้ในการผลิตหนังเบาะรถยนต์และหนังสําหรั บทํา
เฟอร์ นิเจอร์ ประกอบกับบริ ษทั มีการลงทุนในเครื่ องจักรที่เพิ่มขึ้น อาทิ เครื่ องเซี ยร์ กระดาษทราย เครื่ องผ่าหนังเขียว ในธุรกิจ
ฟอกหนัง จึงทําให้กระบวนการผลิตใช้เวลาในการพักลดลง
 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและบริษัทย่อยสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วน
ได้เสี ยจํานวน 10.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.03 ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นการเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 10.84 เมื่ อเที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่ มี
มูลค่าเงินลงทุ นวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 9.50 ล้านบาท เนื่ องจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าว
แสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจํานวน 6.31 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 24.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
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0.21 ของสิ นทรัพย์รวมเนื่ องจากบริ ษทั ร่ วม-บริ ษทั เอ็นเอชเค สปริ ง (กัมพูชา)จํากัด เริ่ มมี ผลประกอบการที่ ดีข้ ึ น แต่ยงั คง
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วมยังคงน้อยกว่าราคาทุน บริ ษทั จึงยังคงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตรา
ร้อยละ 25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละปี
สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าเงินลงทุน
วิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 9.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.15 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการเพิ่มร้อยละ 49.92 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2561 ที่ มี
มูลค่าเงิ น ลงทุ นวิธีส่ วนได้เสี ยจํานวน 6.31 ล้านบาท เนื่ องจากปี 2561บริ ษ ทั ร่ วม-บริ ษ ทั เอ็น เอชเค สปริ ง (กัม พูชา)จํากัด
ประสบสภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง บริ ษทั จึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ
25 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละปี
เงินลงทุนในบริ ษยั อ่ ยทางตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุ ทธิ
จํานวน 681.04 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.เงินลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด จํานวน 200.00 ล้านบาท ประกอบธุ รกิจออกแบบและจัดจําหน่ ายเรื อ
และรถโดยสารขนาดเล็ก โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 200
ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 400 ล้านบาท และบริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการ
ทําลงทุนเท่าเดิมคือ 50.01
2. เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด จํานวน 1.00 ล้านบาท เนื่ องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มี
มติอนุ มตั ิแผนการปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิจการบางส่ วนให้บริ ษทั ย่อยนั้น บริ ษทั จึ งได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยน
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชือ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
และบริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วน 100% เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่ วนซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้ดาํ เนิ นการรับโอน
กิจการ.ในปี 2563 เนืองจากบริ ษทั มีหุน้ กูท้ ี่จะต้องจ่ายชําระให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการออกหุน้ กู้
3.เงินลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด จํานวน 400.00 ล้านบาท ซึ่ งประกอบธุ รกิจลงทุนในบริ ษทั ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
4.บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด เงินลงทุนจํานวน 80.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุ ทธิ จาํ นวน 681.04
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.92 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนจํานวน 576.12 ล้านบาท โดยสาเหตุเกิด
จากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั มีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซึ่ งพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวโดยประเมินจากผลการดําเนิ นงานและแผนงานในอนาคต และบริ ษทั ได้โอนกลับค่าการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย-บริ ษทั พลาทรัพย์ จํากัด จํานวน 3.90 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกด้อย
ค่าเงินลงทุนไว้ จํานวน 3.90 ล้านบาท
 เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่ ใช่ หลักทรัพย์จดทะเบียนสุ ทธิ
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารจัด ประเภทและวัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามที่ ก าํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่
ไม่ใช่บ ริ ษทั จดทะเบี ยน และจัดประเภทเงินลงทุ นดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ท างการเงินที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) โดยใช้เทคนิ ค การวัด มู ล ค่ า จากมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ แ ละใช้วิธี ท ่ัว ไป (General Approach)ในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแสดงมูลค่าสุ ทธิ จาํ นวน 58.70 ล้านบาท ลดลลง 77.21 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 56.80 เมื่อ
เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 ที่มีเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามราคาทุนจํานวน 135.91 ล้านบาท
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 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
มูลค่าของที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และ
ทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี สําหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดย
ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ประกอบไปด้วย ที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักร อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ เครื่ อง
ตกแต่งและติดตั้งสํานักงาน ยาพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,624.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.88 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึ้นจากการซื้ อเครื่ องจักรใหม่เพื่อทดแทน
เครื่ องจักรเก่าที่หมดสภาพและการซื้ อแม่พิมพ์ผลิตรถโดยสารบางส่ วน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จาํ นวน 2,582.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.22 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้ อเครื่ องจักรของกลุ่มธุ รกิจหนังผืนและการ
ซื้ อแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรื อโดยสารขนาดเล็ก
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มี นาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ รวมจํานวน 2,471.86 ล้านบาท
2,206.57 ล้านบาท และ 2,078.06 ล้านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมลดลง 128.51
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 5.82 จาก ณ สิ้ นปี 2562 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน
จํานวน 1,419.22 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2562 จํานวน 46.81 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.19 โดยการลดลงส่ วนใหญ่
เกิดจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 13.05 ล้านบาทและหุน้ กู้ สําหรับหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ใน ณ สิ้ นปี 2563 นั้นมี จาํ นวน 658.84 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2562 จํานวน 81.70 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.03 ซึ่ งการลดลงเกิดจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลง
สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวมลดลง 265.29 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 10.73 เมื่อเทียบ
กับสิ้ นปี 2561 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 286.71 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.12 เมื่อ
เทียบกับสิ้ นปี 2560 ซึ่ งสามารถจําแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดงั ต่อไปนี้
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,466.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 471.60 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.42 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเนื่ องจากเมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอ
ขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ น้ กู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี
กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้น
กู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย
มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.80 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1
กันยายน พ.ศ.2563 โดยหนี้ สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็ นอัตราส่ วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อย
ละ 38.20
ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้ สินที่มีสาระสําคัญต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31
ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
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 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 298.15
ล้านบาท ลดลง 13.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 4.19 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายคืน
เงินกูย้ มื คืนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี เงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 311.20
ล้านบาท ลดลง 79.82 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 20.41 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ใช้เงินกูด้ งั กล่าวลดลง
 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 395.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.35 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 จาก ณ สิ้ นปี 2562 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
บริ ษทั อื่นที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นจํานวน 315.17 ล้านบาท ลดลง 102.61 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 24.56 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยเกิดจากการลดลงของยอดเจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น และเงินรับล่วงหน้าค่า
สิ นค้าลดลง เนื่องจากบริ ษทั ได้ดาํ เนินการส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลกู ค้าเรี ยบร้อยแล้ว
 หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหุ้นกูจ้ าํ นวน 512.21 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นกูจ้ าํ นวน 235.97 ล้านบาท
โดยหุ ้ น กู้ดัง กล่ าวจะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ซึ่ ง ณ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้จัด ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น กู้ รุ่ น
(CWT205A) และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการขยายเวลาครบกําหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนด
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็ นครบกําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั มีการชําระคืนเงินต้นจํานวนร้อยละ 30 ของ
มูลค่าหุ ้น คงค้างเงินต้นจํานวน 101.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่ งผลให้หุ้นกูด้ งั กล่าว
คงเหลือเงินต้นจํานวน 235.97 ล้านบาท) และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปี เป็ นอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี ทั้งนี้
สามารถไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนได้ และ 2. หุ ้นกูจ้ าํ นวน 280.00 ล้านบาท ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ และมีหลักประกันบางส่ วน (หุ ้นกู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
6.50 ต่อปี กําหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจํานวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี การจัดประเภทหุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเป็ นส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และ
ไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ ้นกู้ 337,100 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท ) โดยมี
อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร้ อ ยละ 5.75 ต่ อ ปี กําหนดไถ่ ถ อนเริ่ ม ต้น ทั้งจํานวนในวัน ที่ 23 พฤษภาคม พ .ศ .2563 และเมื่ อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้ออกจําหน่ายหุ ้นกู้ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขาย
รวม 294.30 ล้านบาท ( หุ ้นกู้ 294,300 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี
ครบกําหนดไถ่ถอนเริ่ มต้นทั้งจํานวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
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 หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั มียอดหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับการจัดหาเครื่ องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยมี ระยะเวลา 24-60 งวด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สุ ทธิ จาํ นวน 191.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 36.93 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.94 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจาก
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ จาํ นวน 154.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.53 ล้านบาท
หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 22.71 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาลิสซิ่ งเครื่ องจักรใหม่เพิม่ ขึ้น
 เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อนําไปใช้เป็ นทุ นหมุนเวียนในโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเป็ นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 542.34 ล้านบาท ลดลงจํานวน 122.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.46 เมื่ อ
เทียบกับ ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากจ่ายชําระคืนเงินกูซ้ ่ ึ งเป็ นไปตามข้อตกลงสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวที่ทาํ ไว้กบั สถาบัน
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 665.17 ล้านบาท ลดลง 117.43
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 15.01 เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั จ่ายคืนเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ทาํ
ไว้สถาบันการเงิน
โดยตารางด้านล่างเป็ นสรุ ปหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงิน ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวของทั้ง 3 บริ ษทั ฯ ได้มีการเบิกใช้เต็มวงเงินแล้วเหลือรอชําระคืนในแต่ละงวด
(หน่วย: ล้านบาท)
ชื่อบริษัท

ยอดเงินกู้ยมื ระยะยาวคงค้ าง
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

428.49

58.03

23.20

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด

535.66

456.69

381.48

บริ ษั ท บลู โซลาร์ ฟาร์ ม 3
จํากัด

177.48

160.27

142.15
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รายละเอียด
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
จํานวน 100.00 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวกับบมจ.ธนาคารกรุ งไทย จํานวน
557.15 ล้านบาท และวงเงินหมุนเวียนระยะสั้น 20.00
ล้านบาท (ชําระคืนแล้วในปี 2562 เนื่องจากเป็ นเงินที่ใช้
หมุนเวียนในช่วงแรก)
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวกับ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ จํา นวน
200.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฎิบตั ิ
ตามเงื่อนไขดังนี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงินทีต่ ้ องดํารงไว้ ตาม
คู่สัญญา
สั ญญาเงินกู้
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
บริ ษทั บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จํากัด
ดํารงสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1.76 เท่า
1.53 เท่า
1.28 เท่า
และ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า
1.23 เท่า
1.17 เท่า
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 2 จํากัด
1. DSCR ไม่ต่าํ กว่า 1.10 เท่า*
1.19 เท่า
0.92 เท่า
0.82 เท่า
และธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) 2. Debt to Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า
3. การจ่ายเงินปันผล
(ต้อ งมี DSCR ไม่ ต่ าํ กว่ า 1.30 เท่ า และ
ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลได้ไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง)
หมายเหตุ: GP2 เริ่ มการคํานวณ DSCR ตั้งแต่ปี 2562 สําหรับปี 2561 ยังไม่ได้พิจารณาจากเงื่อนไขนี้เนื่องจากเป็ นปี แรกที่เริ่ มมี
การขายไฟฟ้ าในไตรมาส 2 /2561
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริ ษ ทั มี ทุ น จดทะเบี ยนจํานวน 798.13 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น สามัญ จํานวน
798,130,629 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 692.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 692,007,924
หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็ นทุ นที่ ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจํานวน 630,103,128 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
630,103,128 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่ อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี 2563 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน
168,027,501 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 630,103,128 เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่ จาํ นวน 798,130,629 บาท เพื่ อ
รองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม (Right
Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หุ ้น โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่ วน
10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ได้
จดทะเบี ยนต่อ นายทะเบี ยนบริ ษ ัท มหาชนจํากัด กรมพัฒ นาธุ รกิ จ กาค้า กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อวัน ที่ 4
สิ งหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดสวนการถือหุ ้นในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 10 หุ ้นต่อ 1
หน่วย จํานวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยซื้ อหุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ ราคา
ใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุน้ อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี โดยเริ่ มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2565 และครั้งสุ ดท้าย
วันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 5
(CWT-W5) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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14.3 การวิเคราะห์ กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 315.45 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 313.76 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 11.98 ล้านบาท ส่ วนใหญ่โดย
มีสาเหตุจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิครถโดยสารขนาดเล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 153.11 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้
ไปในการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรประเภทเครื่ องจักรและแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเรื อและรถโดยสารขนาดเล็ก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 292.41 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่กลุ่มบริ ษทั มีการชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชําระคืนหุ ้นกู้ ชําระคืนเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 174.35 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นผลมาจากที่ กลุ่มบริ ษทั มี การชําระเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
14.4 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
14.4.1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง
 อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ยอดหนี้ คงเหลือจํานวน 2,078.06 ล้านบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 2,206.57 ล้านบาท) ยอดหนี้ คงเหลือดังกล่าวส่ วนหญ่เป็ นหุ ้นกูซ้ ่ ึ งออกโดยบริ ษทั จํานวน 512.21 ล้าน
บาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 542.34 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 298.15 ล้านบาท
อัตราส่ วนหนี้ สินสุ ทธิ ต่อทุน และอัตราหนี้ สินสุ ทธิ ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจํา
หน่ วย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เท่ ากับ 0.86 เท่ า และ 4.53 เท่ า ตามลําดับ ซึ่ งอยู่ในระดับใกล้เคี ยงกับ ปี ก่ อน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 1.05 เท่าและ 5.01 เท่า ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องปี 2562 และปี 2563 ใกล้เคียงกันคือ 0.67 เท่า ลดลงเมื่ อเที ยบกับปี 2561 ที มี
อัตราส่ วนสภาพคล่องจํานวน 1.18 เท่า ทั้งนึ้ กลุ่มบริ ษทั มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริ หารจัดการ โดยมีสาเหตุหลักจาก
การที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ มี หุ้นกูท้ ี่ จะครบกําหนดภายใน 1 ปี จํานวน 2 ซี รี่ย ์ ได้แก่ CWT205A และ CWT21NA มูลค่ารวมทั้งสิ้ น
512.21 ล้านบาท ประกอบกับสิ นทรัพย์หมุ นเวียนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ ลดลงจากลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลื อ
รวมถึงการลดลงสิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่นในส่ วนของลูกหนี้ กรมสรรพากรซึ่ งเกิดจากการใช้เครดิตภาษีซ้ื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ
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ส่ งผลให้สภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดลง ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กู้ รุ่ น (CWT205A)
และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการขยายเวลาครบกําหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกําหนด 23 พฤษภาคม
2563 เป็ นครบกําหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริ ษทั มีการชําระคืนเงินต้นจํานวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ ้น คงค้าง (เงิน
ต้นจํานวน 101.13 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ส่ งผลให้หุน้ กูด้ งั กล่าวคงเหลือเงินต้นจํานวน 235.97
ล้านบาท
 อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.90 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
56 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 6.88 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ย 61 วัน โดยระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงประมาณ 45-90 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน ปี 2563 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงอย่างมากซึ่ งเกิดจากสถานการณ์ Covid-19 และ
ลูกหนี้ การค้าที่รอการเรี ยกชําระเนื่ องจากยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ โดยกลุ่มบริ ษทั ยังคงมีลูกหนี้ การค้าค้างชําระใกล้เคียงกับ
งวดสิ้ นปี 2562
 อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้ าหนีก้ ารค้ าและระยะเวลาชําระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี อตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 4.94 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย 73 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า 7.09 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลา
ชําระหนี้ เฉลี่ย 51 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการชําระหนี้ เฉลี่ยปกติของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงประมาณ 15 -120 วัน โดยในปี
2563 ระยะเวลาชําระหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายของบริ ษทั ฯ ที่ปรับตัวลดลงตามยอดขายที่ลดลง รวมถึงการ
ขยายเครดิตของเจ้าหนี้การค้าบางรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
 อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้ าคงเหลือและระยะเวลาชําระค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 2.95 เท่า ส่ งผลให้มีระยะเวลาชําระขาย
สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 122 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ 3.45 เท่า ส่ งผล
ให้มีระยะเวลาชําระขายสิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย 105 วัน โดยระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยที่ยาวนาน มีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต
ผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวกับหนังนั้น มี ระยะเวลานาน ประกอบกับวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตนั้น จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมี
ระยะเวลาการสั่งซื้ อประมาณ 3 เดือน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นจะต้องสั่งล่วงหน้าและเก็บสิ นค้าเอาไว้ในรู ปแบบ
ของสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป (Work in Process) ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ คงคลังในปริ มาณมาก เนื่องจากต้อง
สํารองหนังให้เพียงพอต่อการผลิตตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า รวมทั้งสถาณการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้ลูกค้าชะลอการส่ งมอบ
สิ นค้า
 วงจรเงินสด (Cash cycle)
ในส่ วนของวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นั้นอยูท่ ี่ 105 วัน 106 วัน และ 110 วัน สําหรับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ แสดงให้เห็นถึงรอบการจัดเก็บเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่
ค่อนข้างยาวนาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่ใช้ระยะเวลานาน โดยเฉพาะในในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หนังนั้น จะมีระยะเวลาผลิตสิ นค้าที่ยาวนาน ประกอบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
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ซึ่ งมี ระยะเวลาการสั่งซื้ อประมาณ 3 เดื อน ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ความจําเป็ นจะต้องสั่งล่วงหน้าและเก็บสิ นค้าเอาไว้ใน
รู ปแบบของสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป (Work in Process) เพื่อให้มีวตั ถุดิบเพียงพอต่อการผลิตตามคําสั่งซื้ อของลูกค้า
14.4.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
 อัตรากําไรขั้นต้ น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 26.40 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
13.97 อัตรากําไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 6.26 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 5.83 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมากจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวราคาลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 21.99 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
10.74 อัตรากําไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ร้อยละ 4.69 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 6.05 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจากกําไรขั้นต้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26.88 เมื่อเทียบกับกําไรขั้นต้นของปี 2561โดยสาเหตุ
ส่ วนใหญ่มาจากปี 2562 กลุ่มธุ รกิจพลังงานของกลุ่มบริ ษทั มีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเต็มปี ซึ่ งธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจ
ที่มีกาํ ไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับกลุ่มธุ รกิจอื่นๆ ของบริ ษทั ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มธุ รกิจดังกล่าวเริ่ มมีการรับรู้รายได้
ดังกล่าวในไตรมาส 2 ของปี 2561 อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2562 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เที ยบกับปี 2561 และสําหรั บอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2562 เพิ่มขึ้ นเมื่ อเที ยบกับสิ้ นปี 2561 เนื่ องจากในปี 2562
กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 50.62 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิของปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รากําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 17.80 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยูท่ ี่ร้อยละ
4.91 อัตรากําไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ ร้อยละ 3.20 และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่ ร้อยละ 4.39 ซึ่ งอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่ องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั เริ่ มมีการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิ ชย์
จากธุรกิจกลุ่มพลังงานตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2561 ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่มีอตั รากําไรขั้นต้นสูง เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นของบริ ษทั
อย่างไรก็ต าม อัต รากําไรสุ ท ธิ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ในปี 2562 มี การปรั บ ตัวเพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ ปี 2560 ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2560 เช่นเดียวกัน เนื่ องจากในปี
2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.83 เมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิ ของปี 2560 ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของ
กลุ่มบริ ษทั ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 เมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของปี 2560
14.4.3 อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
 อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.57 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 7.89 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.41 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรและ
อัตราการหุ มนของสิ นทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับงวดปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ในส่ วนที่เป็ นแม่พิมพ์สาํ หรับผลิต
รถโดยสารขนาดเล็กเพิ่มขึ้นซึ่ งแม่พิมพ์ดงั กล่าวยังคงอยูร่ ะหว่างการรอผลทดสอบซึ่ งยังไม่มีผลตอบแทนในปี 2563 นอกจากนี้
ในรอบปี 2563 รายได้ลดลง จึงทําให้การบริ หารทรัพย์สินได้รับผลตอบแทนลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 2.42 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 8.19 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.52 เท่า อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมและ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ในขณะที่อตั ราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
189

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอยูท่ ี่ร้อยละ 1.67 อัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรอยูท่ ี่ร้อยละ 6.72 และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์อยูท่ ี่ 0.54 เท่า โดยอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และ
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ลดลงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับปี 2560 เนื่ องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
จํานวน 405.60 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.42 เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รวมของปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นสุ ทธิ และสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ รวมถึงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในขณะที่อตั ราผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิก่อนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็ นจํานวน
เท่ากับ 151.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 53.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.08 เมื่ อเที ยบกับกําไรสุ ทธิ ก่อนค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่ ายในปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 98.37 ล้านบาท โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 25.36 เมื่อ
เทียบกับปี 2560
14.4.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
 อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้ น อัตราส่ วนความสามารถในการชํ าระดอกเบีย้ อัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระภาระผูกพัน และอัตราส่ วนหนีส้ ิ นสุ ทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ี่
1.35 เท่า และ 1.20 เท่า ตามลําดับทั้งนี้ อตั ราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจากการเพิ่มขึ่นของผลดําเนิ นงานที่
ส่ งผลให้กาํ ไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น ณ สิ้ นปี 2563 และสิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมอยูท่ ี่ 389.88 ล้านบาท และ
277.07 ล้านบาท ตามลําดับ
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 25663 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ยอยูท่ ี่ -0.12 เท่า, 4.48 เท่า และ
4.67เท่า ตามลําดับ และอัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันอยูท่ ี่ -0.11 เท่า, 0.68 เท่า และ 0.45 เท่า ตามลําดับ
โดยอัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในปี 2563 สู งขึ้นจกปี 2562 และปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น และมีตน้ ทุนทางการเงินลดลงในปี 2563 ขณะที่ปิ 2561 เงินสดสุ ทธิ ได้มา
จากกิจกรรมดําเนินงานลดลงและมีผลดําเนินงานลดลง
บริ ษทั อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั ลดลงปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่ องจากบริ ษ ทั
ลงทุนซื้ อแม่พิมพ์สาํ หรับผลิตรถโดยสารขนาดเล็กและมีภาระที่จะจ่ายหุ ้นกูท้ ี่ครบกําหนดในปี 2564 จํานวน 512.21 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสัดส่ วนของหนี้สินรวมคิดเป็ นร้อย
ละ 54.53 ของสิ นทรัพย์รวม โครงสร้างเงินทุนดีข้ ึนเมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 ที่มีสัดส่ วนหนี้ สินรวมคิดเป็ นร้อยละ 57.49 ของ
สิ นทรัพย์รวม
นอกจากนี้ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ของหุ ้นกุข้ องกลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ว่าหุ ้นกูจ้ ะดํารงอัตราส่ วนจํานวนรวมของ
หนี้ สินสุ ทธิ (Net Debt) ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ )Net Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ณ วันสิ้ นงวดของแต่ละไตรมาสหรื อ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินสุ ทธิ ต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1.05 เท่า และ 0.86 เท่า ตามลําดับ
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14.5 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานต่างๆ ตามธุ รกิจปกติ
ดังต่อไปนี้
1. สัญญาเช่าโรงงานและเครื่ องจักร โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารโรงงานกับ PALA บริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร โดยมีภาระผูกพันภายใน 1 ปี จํานวน 2.44
ล้านบาท
2. สัญญาซื้ อสิ นทรัพย์และบริ การ ประกอบด้วยสัญญา Operation and Maintenance Agreement ระหว่าง BSF3 กับบจ.
คอนเนอร์ยี (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
3. สัญญาก่อสร้างและบริ การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนระหว่าง บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ 1 จํากัด กับเทศบาล
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล1) โดยมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 อายุสัญญา 25 ปี โดยภาระผูกพันต้อง
ชําระค่าเช่าที่ดินให้แก่เทศบาล ปี ที่ 1-3 เป็ นจํานวน 1,000,000 บาทต่อปี และปรับค่าเช่าเพิ่มเป็ นอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
ทุกๆ 3 ปี และต้องทําประกันภัยคุม้ ครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมต้องจ่ ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลเป็ นรายเดื อนๆละ ไม่น้อยกว่า 83,333 บาทรวมแล้วไม่น้อยกว่าปี ละ
1,000,000 บาทนับจากวันที่เริ่ มดําเนิ นการกําจัดขยะและปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในทุกๆ 3 ปี และ
เทศบาลตกลงชําระค่ากําจัดขยะให้บริ ษทั ย่อยทางอ้อมสําหรับปี ที่ 1-3 ในอัตราตันละ 250 บาท และจะปรับปรุ งค่า
กําจัดขยะในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
14.6 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
เนื่ องจากในปั จจุบนั รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจเบาะหนังสําหรับรถยนต์ ดังนั้น รายได้ใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั จึงมีอตั ราการเติบโตที่สัมพันธ์กบั การเติบโตของธุ รกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ในอนาคตผลการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั อาจได้รับผลกระทบและมีอตั ราการเติบโตของรายได้ลดลงหากธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์มีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ตระหนักถึงปัจจัยข้างต้น จึงได้พยายามดําเนินนโยบายการทําธุรกิจให้มีความหลากหลายด้วยการ
ดําเนินธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่ งได้แก่ หนังสัตว์ฟอก เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง ซึ่ ง
ในอนาคตบริ ษทั มีแผนการโอนธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังบางส่ วนไปให้บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการ ทั้งนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไมได้
ดําเนินการโอนธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มี การขยายการลงทุ นเพิ่มในธุ รกิ จกลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทน เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงด้านรายได้ของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังวางแผนที่จะเพิ่มสิ นค้าในแต่
ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์
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 ผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย
จากการที่ กลุ่ม บริ ษ ัท ได้ให้ความช่ วยเหลื อ แก่ บ ริ ษ ัท ย่อยทั้งในส่ วนของธุ รกรรมทางการค้าและการสนับ สนุ น
ทางด้านการเงิน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการค้าโดยการว่าจ้างให้บริ ษทั ย่อยฟอกหนังสัตว์ให้กบั บริ ษทั และเปลี่ยนเป็ นการ
เช่าโรงงาน
2. การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แบ่งออกเป็ น
2.1 การคํ้าประกันเงินกูย้ มื ให้กบั บริ ษทั ย่อยวงเงินรวม 805.15 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ร่วมคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมรวม 757.15 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมที่บริ ษทั ย่อย (บจ.
กรี นเพาเวอร์ 2) กูย้ มื จาก ธ.กรุ งไทยเพื่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล รวมวงเงิน 557.15 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ที่
บริ ษ ัท ย่อ ย (บจ. บลู โ ซลาฟาร์ ม 3) กู้ยืม จาก ธ.กรุ งเทพ รวมวงเงิ น 200 ล้านบาทเพื่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ และบริ ษทั ได้ร่วมคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื รวม 48 ล้านบาทที่บริ ษทั ย่อย (บจ.สกุลฎ์ซี อิน
โนเวชัน่ ) กูย้ ืมจากธนาคารเพื่อการส่ งอออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทยเพื่อหมุนเวียนในบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้
ปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท ย่อยและโรงไฟฟ้ ยังคงสามารถจ่ ายชําระคื น เงิ น กู้ยืม ปกติ เป็ นไปตามสั ญ ญาที่ ให้ไว้แ ก่
สถาบันการเงินและการเข้าร่ วมคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ลงทุนในแต่ละบริ ษทั
2.2 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา กรี น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน
2.3 การลงทุนในบริ ษทั สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน่ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบและจัดจําหน่ายเรื อและรถ
โดยสารขนาดเล็ก
2.4 การลงทุนในบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี จํากัด เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่ วนจากบริ ษทั

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางสรุ ปธุรกรรมทางการค้ าและมูลค่ าของการให้ ความช่ วยเหลือแก่บริษัทย่อย
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ประเภทของรายการ
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ค่าเช่าอาคาร
0.52
0.48
0.48
ดอกเบี้ยรับ
49.85
52.15
47.05
ภาระหนี้ที่บริ ษทั ย่อยมีกบั สถาบันการเงิน
699.24
661.44
567.14
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
530.26
580.02
681.04
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
693.21
825.65
762.78
รวม
1,973.08
2,119.74
2,058.49
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