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2 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

2.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา  

บรษิทั ท.ีอาร.์ว.ี รบัเบอรโ์ปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายชิน้ส่วนยาง
ขึน้รปูใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนยางขึน้รปูในยานยนต์ 
ชิ้นส่วนยางขึน้รูปในเครื่องใชไ้ฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึน้รูปอื่นๆ ซึ่งวตัถุดบิหลกัในการผลติคอืยางคอมพาวด์ 
ทัง้นี้ ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อา้งองิงบการเงนิฉบบัตรวจสอบปี 2562 เปรยีบเทยีบ
ปี 2561 งบการเงนิฉบบัตรวจสอบปี 2563 เปรยีบเทยีบปี 2562 และงบการเงนิฉบบัสอบทานงวดสามเดอืนปี 
2564 เปรยีบเทยีบปี 2563 อ้างองิจากงบการเงนิซึ่งตรวจสอบและสอบทานโดยบรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายในงวดบญัชปีี 2561 - 2563 เตบิโตโดยเพิม่ขึน้จาก 146.0 ล้านบาท เป็น 168.0 
ล้านบาท และ 159.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: 
“CAGR”) เท่ากับร้อยละ 4.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากยอดสัง่ซื้อที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมในกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมถงึบรษิทัฯ มกีารลงทุนในเครื่องจกัรเพิม่เตมิเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของกลุ่มลูกคา้ใหม่ใน
กลุ่มผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์และรองรบัยอดสัง่ซื้อของลูกค้ากลุ่มเดมิที่เพิม่มากขึ้น นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้
ด าเนินการตามแผนการควบคุมตน้ทุนการผลติเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการผลติใหสู้งขึน้ตัง้แต่ปี 2560 ซึ่ง
พบว่าบรษิทัฯ สามารถคงสดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายไดล้ดลงและต่อเน่ือง จากอตัราก าไรขัน้ต้น
ทีร่อ้ยละ 32.7 ในปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขึน้ต้นเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 37.8 รอ้ยละ 37.0 และรอ้ยละ 37.8 
ในปี 2561 – 2563 ตามล าดบั บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จากงบการเงนิปี 2561 – 2563 เท่ากบั 23.6 ลา้นบาท 
23.6 ล้านบาท และ 21.2 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ หากพจิารณาก าไรสุทธกิ่อนการวดัมูลค่าใหม่ของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน บรษิทัฯ จะมกี าไรสุทธเิท่ากบั 23.6 ลา้นบาท 25.3 ลา้นบาท และ 21.2 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นก าไรสุทธริ้อยละ 16.2 ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 13.3 ตามล าดบั ซึ่งภาพรวมผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 จะเหน็ไดว้่าก าไรเบ็ดเสรจ็ของบรษิทัฯ ลดลงจากการชะลอค าสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ในช่วง
ไตรมาสที ่1 ถงึ 3 ของปีเน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 ทัง้นี้ ค าสัง่ซื้อผลติภณัฑไ์ดก้ลบัมาเป็นปกตแิละมกีาร
รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่4 ปี 2563  

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2563 เท่ากบั 
3.0 ล้านบาท โดยเติบโตจากยอดค าสัง่ซื้อของผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูปที่ทยอยกลับมาจากการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกจิในกลุ่มผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์และกลุ่มผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายหลงัสถานการณ์โควดิ 19 โดยอตัรา
ต้นทุนขายของบรษิทัฯ งวดสามเดอืนของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 60.7 ซึ่งลดลงจากปี 2561 – 2563 ส่งผลให้

รายการ 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
2561 

(ตามท่ีปรบัใหม่) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(สอบทานแล้ว) 
2564 

(สอบทานแล้ว) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการ
ขาย 

146.0 100.0 168.0 100.0 159.4 100.0 45.3  100.0  48.3  100.0  

ตน้ทุนขาย (90.8) 62.2 (105.9) 63.0 (99.2) 62.2 (28.2) 62.3  (29.3) 60.7  

ก าไรขัน้ต้น 55.2 37.8 62.1 37.0 60.2 37.8 17.1  37.7  19.0  39.3  
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งวดสามเดอืนปี 2564 มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 19.0 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 39.3 และก าไร
สุทธเิท่ากบั 8.6 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 17.8  

2.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นค าอธบิายการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัทีแ่สดงในงบการเงนิของบรษิทัฯ โดย
อา้งองิงบการเงนิฉบบัตรวจสอบปี 2562 เปรยีบเทยีบปี 2561 งบการเงนิฉบบัตรวจสอบปี 2563 เปรยีบเทยีบ
ปี 2562 และงบการเงนิฉบบัสอบทานงวดสามเดอืนปี 2563 เปรยีบเทยีบปี 2564 

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 – 2563 เท่ากับ 146.4 ล้านบาท 168.6 ล้านบาท และ 159.6 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 และลดลงร้อยละ 5.3 
ตามล าดบัจากปีก่อนหน้า ซึ่งในปี 2561 – 2563 เป็นรายไดจ้ากการขายในสดัส่วนรอ้ยละ 99.7 รอ้ยละ 99.7 
และร้อยละ 99.8 และรายได้อื่นในสดัส่วนรอ้ยละ 0.3 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมตามล าดบั 
โดยรายไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั และก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 48.4 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้าจาก 45.3 โดยรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 99.9 เป็น
รายไดจ้ากการขาย และรอ้ยละ 0.1 เป็นรายไดอ้ื่น  

2.2.1 รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายเกดิจากการผลติและจดัจ าหน่ายชิน้ส่วนยางขึน้รูปของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย
ภายในประเทศทัง้หมด สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ์ ได้แก่ ชิ้นส่วนยางขึน้รูปในยานยนต์ 
ชิน้ส่วนยางขึน้รปูในเครื่องใชไ้ฟฟ้า และชิน้ส่วนยางขึน้รปูอื่นๆ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ชิ้นส่วนยางขึน้รูปในยานยนต์ ประกอบดว้ย ท่อยางรอ้ยสายไฟในเครื่องยนต์ ยางโอรงิ ยางส าหรบัทีว่าง
เทา้รถจกัรยานยนต ์ยางแป้นเบรก ยางแป้นครทัช ์ท่อยางกนักระแทก ยางกนัลื่นบนัไดขา้ง และแผ่นยาง
ประดบัรถยนต ์เป็นตน้ 

2. ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยางในเครื่องท าความเยน็ ยางกนักระแทก 
ซลิโิคนขอบหมอ้หุงขา้ว ชิ้นส่วนยางในปัม๊น ้า แผ่นยางในตู้เยน็ ชิ้นส่วนยางในเครื่องซกัผา้ และชิ้นส่วน
ยางในเครื่องดดูฝุ่ น เป็นตน้ 

3. ชิน้ส่วนยางขึน้รปูอื่นๆ ประกอบดว้ย ชิน้ส่วนยางในเครื่องจกัรกลการเกษตร และซลียางในท่อ เป็นตน้ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบรษิัทฯแบ่งตามผลติภณัฑ์ ในปี 2561 – 2563 และงวดสาม
เดอืนของปี 2563 และ 2564 

รายการ 

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
2561 

(ตามท่ีปรบัใหม่) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(สอบทานแล้ว) 
2564 

(สอบทานแล้ว) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 146.0 99.7 168.0 99.7 159.4 99.8 45.3  99.9  48.3  99.9  
รายไดอ้ื่น 0.4 0.3 0.6 0.3 0.2 0.2 0.0  0.1  0.1  0.1  
รายได้รวม 146.4 100.0 168.6 100.0 159.6 100.0 45.3  100.0  48.4  100.0  
อตัราการเตบิโต 
(รอ้ยละ) 

1.8  15.1  (5.3)  N/A  6.8  
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รายได้จากการขายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 68.5 ล้านบาท 82.0 ล้านบาท 
และ 70.3 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รอ้ยละ 1.3 ซึ่งเป็นผลจากการขยายฐานและ
เจรจากบัลูกค้ากลุ่มผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ใหม่ตัง้แต่ปี  2560 ส่งผลให้ค าสัง่ซื้อทยอยเพิม่ขึ้นในปี 2561 – 
2563 ส าหรบัรายไดจ้ากการผลติชิน้ส่วนยางขึน้รปูในเครื่องใชไ้ฟฟ้าในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 76.1 ลา้นบาท 
84.4 ล้านบาท และ 87.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 7.4 เนื่องจากฐาน
ลูกคา้เดมิของกลุ่มผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าไดส้ัง่ซื้อผลติภณัฑจ์ากบรษิทัฯ เพิม่มากขึน้ 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายชิน้ส่วนยางขึน้รูปในยานยนต์และชิน้ส่วนยาง
ขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 26.8 ล้านบาท และ 21.2 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรายได้จากทัง้สอง
ผลติภณัฑ์เพิม่ขึ้นในงวดสามเดือนของปี 2564 จากการทยอยกลบัมาของค าสัง่ซื้อที่เคยชะลอตวัในช่วงปี 
2563 จากผลกระทบของโควดิ 19 

2.2.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยต้นทุนวตัถุดบิ ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงงานผลติ และต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการผลติ โดยในปี 2561 – 2563 บรษิัทฯ มตี้นทุนขายเท่ากบั 90.8 ล้านบาท 105.9 ล้านบาท และ 99.2 
ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 62.2 รอ้ยละ 63.0 และ
ร้อยละ 62.2 ตามล าดบั ทัง้นี้ สาเหตุที่บรษิัทฯ สามารถคงสดัส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายได้
อย่างต่อเนื่องมสีาเหตุมาจากทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนการควบคุมตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติตัง้แต่
ปี 2560 เช่น วเิคราะห์แผนการใชว้ตัถุดบิและเวลาในการผลติเพื่อลดของเสยีจากกระบวนการผลติและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรฝ่ายผลติ เป็นตน้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 
2561 

(ตามท่ีปรบัใหม่) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(สอบทานแล้ว) 
2564 

(สอบทานแล้ว) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ชิน้สว่นยางขึน้รปูใน
ยานยนต ์

68.5 46.9 82.0 48.8 70.3 44.1 21.8 48.2 26.8 55.4 

ชิน้สว่นยางขึน้รปูใน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

76.1 52.1 84.4 50.3 87.8 55.1 23.2 51.3 21.2 43.9 

ชิน้สว่นยางขึน้รปู
อื่นๆ 

1.4 1.0 1.6 0.9 1.3 0.8 0.2 0.5 0.3 0.7 

รายได้จากการ
ขาย 

146.0 100.0 168.0 100.0 159.4  100.0 45.2 100.0 48.3 100.0 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท)  

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 

(ตามท่ีปรบัใหม่) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(สอบทานแล้ว) 
2564 

(สอบทานแล้ว) 
รายไดจ้ากการขาย 146.0 168.0 159.4 45.2  48.3  
ตน้ทุนขาย (90.8) (105.9) (99.2) (28.2) (29.3) 
สดัส่วนตน้ทนุขาย
ต่อรายไดจ้ากการ
ขาย (รอ้ยละ) 

62.2 63.0 62.2 62.3 60.7 



                                                                    บรษิทั ท.ีอาร.์ว.ี รบัเบอร์ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที ่2.4.2 หน้า 4 
 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายเท่ากบั 29.3 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขายร้อยละ 60.7 ซึ่งสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบังวด
เดยีวกนัในปีก่อนหน้าทีม่สีดัส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 62.3 ซึ่งมสีาเหตุมาจากการ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ของยอดขายกลุ่มผลติภณัฑท์ีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงู 

2.2.3 ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 55.2 ล้านบาท 62.1 ล้านบาท และ 60.2 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไร
ขัน้ตน้รอ้ยละ 37.8 รอ้ยละ 37.0 และรอ้ยละ 37.8 ตามล าดบั ซึง่บรษิทัฯ มกีารควบคุมตน้ทุนการผลติและการ
วางแผนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 19.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 39.3 ซึ่งเพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นจากงวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 37.7 อนัเป็น
สาเหตุจากการควบคุมตน้ทุนการผลติระหว่างงวดและการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของยอดขายกลุ่มผลติภณัฑท์ีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้สงู 

2.2.4 รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นเกิดจากรายไดท้ี่ไม่ไดม้าจากการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรบั ก าไร
(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์และรายไดจ้ากการขายเศษยางจากกระบวนการผลติ ซึ่งในงวดส าหรบัปี 
2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 0.4 ลา้นบาท 0.6 ลา้นบาท 0.2 ลา้น
บาทและ 0.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.3 รอ้ยละ 0.3 รอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั 

2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 เท่ากบั 18.2 ลา้น
บาท 27.2 ล้านบาท 32.7 ล้านบาท และ 7.7 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.4 ร้อยละ 16.2 ร้อยละ 
20.5 และรอ้ยละ 15.9 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิเดอืน สวสัดกิาร ค่าเดนิทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย 
และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 4.3 ลา้นบาท 7.4 ลา้นบาท และ 
8.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.9 รอ้ยละ 4.4 และรอ้ยละ 5.0 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั โดยในปี 
2562 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึน้เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย และในปี 2563 บรษิัทฯ มี
ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานขายใน
การขยายฐานลูกคา้รายใหม่ 

งวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 2.9 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัปี 
2563 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.4 โดยสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานขายในการขยายฐานลูกค้ารายใหม่ที่บรษิัทฯ เริม่ว่าจ้างในปี 
2563 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือน สวสัดิการ ค่าเดินทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จ าหน่าย ค่าที่ปรกึษา ค่าสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายภาษี และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในปี 2561 – 
2563 เท่ากบั 13.9 ลา้นบาท 19.8 ลา้นบาท และ 24.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.5 รอ้ยละ 11.8 และรอ้ย
ละ 15.5 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั โดยในปี 2562 และ 2563 สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
โดยมสีาเหตุหลกัจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ค่าใช้จ่าย
เงนิเดอืนและโบนัสของพนักงานและผูบ้รหิาร 

งวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 4.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัปี 
2563 ที่มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 7.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 69.7 โดยสาเหตุหลกัมาจากการ
ลดลงของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

2.2.6 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 

บรษิทัฯ มกี าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT) ในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 37.4 ลา้นบาท 35.5 
ล้านบาท และ 27.7 ล้านบาท โดยมอีตัราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงินได้ (EBIT) อยู่ที่ร้อยละ 
25.6 ร้อยละ 21.1 และร้อยละ 17.4 ตามล าดบั การเปลี่ยนแปลงของอตัราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได ้(EBIT) ระหว่างปี 2561 – 2563 เกดิจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีส่งูขึน้ 

งวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิัทฯ มกี าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้(EBIT) เท่ากบั 11.4 ล้าน
บาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.5 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปี 2563 ทีร่อ้ยละ 17.9 อนั
เป็นผลมาจากการลดลงของตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

2.2.7 ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยดอกเบีย้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและดอกเบี้ยจากสญัญาเช่า
ซื้อ โดยในปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 8.0 ลา้นบาท 4.2 ลา้นบาทและ 1.3 ลา้นบาท 
ตามล าดบั สาเหตุทีบ่รษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิลดลงอย่างต่อเนื่องเกดิจากการช าระคนืเงนิกู้ยมืแก่สถาบนั
การเงนิในระหว่างงวดปี โดยบรษิัทฯ มหีนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยรวมในปี 2561 – 2563 เท่ากบั 101.9 ล้าน
บาท 28.9 ล้านบาท และ 40.0 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี้ บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นงวดปี 
2563 เพิม่ขึน้ในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2563 จงึยงัไม่สะทอ้นเป็นตน้ทุนทางการเงนิในปีดงักล่าว 

งวดสามเดอืนของปี 2564 มตี้นทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.6 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัปี 2563 ทีม่ี
ตน้ทุนทางการเงนิเท่ากบั 0.5 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้คงเหลอืวนัที ่31 มนีาคม 2563 
และ 2564 เท่ากบั 23.3 ลา้นบาทและ 36.7 ลา้นบาท 

2.2.8 ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธใินปี 2561 – 2563 เท่ากบั 23.6 ลา้นบาท 25.3 ลา้นบาท และ 21.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไร
สุทธริอ้ยละ 16.2 รอ้ยละ 14.0 และรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั สาเหตุหลกัทีก่ าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ลดลงเนื่องจาก
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่สูงขึน้ เกดิจากการรบัพนักงานขายเพิม่ขึ้นเพื่อรองรบัแผนการขยายธุรกิจ
และแผนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ยงัสามารถควบคุมต้นทุนการผลติได้
อย่างต่อเนื่อง 
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ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั 8.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 
17.8 ซึ่งสาเหตุทีก่ าไรสุทธแิละอตัราก าไรสุทธเิพิม่ขึน้มสีาเหตุมาจากการลดลงของต้นทุนขายและค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

บรษิทัฯ มอีตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิของปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 19.9 รอ้ย
ละ 19.5 รอ้ยละ 19.8 และรอ้ยละ 20.3 ตามล าดบั  

2.2.9 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

จากการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ปรบัตวัลดลง มสีาเหตุหลกัมาจาก
การชะลอค าสัง่ซื้อของลูกคา้ ซึ่งสอดคล้องกบัการหดตวัของก าลงัซื้อทัว่โลก และการชะลอการผลติในหลาย
อุตสาหกรรม บรษิัทฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องลดก าลงัการผลติลง เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่ซื้อและแผนการ
ผลิตของบริษัทฯ โดยได้มีการปรบัลดชัว่โมงการท างานของฝ่ายผลิตและฝ่ายส านักงานลงเป็นระยะเวลา
ประมาณ 4 เดอืน ในระหว่างเดอืนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ค่าแรงและเงินเดือนพนักงานในสถานการณ์ปกติ สามารถจ าลองผลกระทบต่อก าไรสุทธิของบริษัทฯ 
รายละเอยีดดงันี้  
รายการ (หน่วย: ล้านบาท) งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 26.4 
รายการปรบัปรงุ  

1) เงนิเดอืนและค่าแรงรายวนัของพนักงาน 1.0 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (5.0) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 20.4 
อตัราก าไรสุทธริวม (รอ้ยละ) 12.8 

2.3 ฐานะทางการเงิน 

2.3.1 สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมเท่ากบั 228.4 
ลา้นบาท 272.9 ลา้นบาท 268.1 ลา้นบาท และ 268.2 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 44.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.5 จาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ 

2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม่ขึ้น 4.1 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้จากการขายที่
ขยายตามการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

3) เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนัลดลง 4.8 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากทีบ่รษิทัฯ ช าระคนืเงนิกูย้มืแก่สถาบนั
การเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเงนิฝากทัง้จ านวน 

4) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึ้น 43.6 ล้านบาท จากการรบัช าระค่าหุน้ดว้ยทีด่นิจากการออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ผู้ถอืหุ้นเดมิจ านวน 25.4 ล้านบาท การลงทุนซื้อเครื่องจกัรเพิม่ขึ้นจ านวน 5.7 ล้าน
บาทจากแผนการขยายการผลติของบรษิทัฯ และงานระหว่างก่อสรา้งเพิม่ขึน้จ านวน 13.0 ลา้นบาท 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 4.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.7 จาก ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 โดยสาเหตุหลกัเกดิจาก 

1) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 3.4 ลา้นบาท จากเงนิจ่ายค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ ช าระคนืเงนิ
กูย้มืแกส่ถาบนัการเงนิ และเงนิปันผลจ่าย 

2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 30.8 ล้านบาท จากการจดัประเภทใหม่เป็นสินทรพัย์สิทธิการใช้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสุทธิที่จดั
ประเภทใหม่ 24.9 ลา้นบาท รวมถงึมกีารรบัรูค้่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยถ์าวรจ านวน 8.0 ลา้นบาท ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อสนิทรพัยใ์หม่ 2.3 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ 0.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 โดยสาเหตุหลกัเกดิจาก 

1) สนิคา้คงเหลอืสุทธเิพิม่ขึน้ 2.5 ล้านบาท จากที่บรษิทัฯ ด าเนินการสัง่ซื้อวตัถุดบิและผลติสนิคา้ส าเรจ็รปู
เพื่อเตรยีมจดัส่งตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้ 

2) ทัง้นี้ ลูกหนี้การคา้ลดลง 2.0 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการเกบ็หนี้ไดด้ขี ึน้ 
3) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 0.1 ลา้นบาท จากการรบัรูค้่าเสื่อมราคา 2.2 ลา้นบาทและการจดัประเภท

ยานพาหนะเป็นรายการสนิทรพัยภ์ายหลงัทีบ่รษิทัฯ ช าระค่างวดตามสญัญาเช่าครบแลว้ระหว่างงวด 

4) สนิทรพัยส์ทิธกิารใชล้ดลง 1.3 ลา้นบาท จากการจดัประเภทยานพาหนะเป็นรายการสนิทรพัยภ์ายหลงัที่
บรษิทัฯ ช าระค่างวดตามสญัญาเช่าครบแลว้ระหว่างงวด 

2.3.2 สินทรพัยห์มุนเวยีน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวม
มูลค่า 0.1 ล้านบาท 7.6 ล้านบาท 4.2 ล้านบาท และ 5.3 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์
รวมรอ้ยละ 0.1 รอ้ยละ 2.8 รอ้ยละ 1.6 และรอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ 
มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 7.5 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งมสีาเหตุหลกั
มาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สดลดลง 3.4 ล้านบาทจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มสีาเหตุหลกัมาจากการช าระค่าเครื่องจกัร ช าระคนื
เงนิกู้ยมืแก่สถาบนัการเงนิ และจ่ายเงนิปันผล และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 เงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดเพิม่ขึน้ 1.1 ลา้นบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มสีาเหตุมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
ทีเ่พิม่ขึน้ 

ลูกหนี้การคา้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 บรษิัทฯ มลูีกหนี้การค้ามูลค่า 36.0 ล้านบาท 39.0 ล้านบาท และ 44.3 
ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมรอ้ยละ 15.8 รอ้ยละ 14.3 และรอ้ยละ 16.5 ตามล าดบั บรษิทัฯ 
มกีารก าหนดนโยบายใหเ้ครดติเทอมแก่ลูกคา้ 30 - 90 วนั โดยเมื่อพจิารณาประสทิธภิาพในการจดัเกบ็หนี้ใน
ปี 2561 – 2563 พบว่าบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 80.1 วนั 80.4 วนั และ 94.0 วนั ตามล าดบั โดย
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ทีส่งูขึน้เกดิจากการเพิม่ขึน้ของค าสัง่ซื้อในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2563 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 41.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของ
สนิทรพัย์รวม ซึ่งลูกหนี้การค้าลดลงจากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 44.3 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทฯ 
สามารถบรหิารจดัการเกบ็หนี้ไดด้ขี ึน้ โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ในงวดสามเดอืนของปี 2564 ลดลงเป็น 80.3 
วนั 

รายการ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 25.4  70.5  37.3  95.6  33.5  75.7  35.6  84.9  
เกนิก าหนดช าระไม่เกนิ 
90 วนั 

10.6  29.5  1.7  4.4  10.8  24.3  6.3  15.1  

รวมลูกหน้ีการค้า 36.0       100.0  39.0       100.0  44.3       100.0  41.9       100.0  

ลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้อื่นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ลูกหนี้คา้งรบัค่าแม่พมิพ ์ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เงนิมดัจ าและเงนิประกนั
อื่น เป็นต้น โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 - 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มลูีกหนี้อื่นเท่ากบั 0.7 
ล้านบาท 1.8 ล้านบาท 0.7 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 0.3 รอ้ยละ 0.7 รอ้ยละ 
0.3 และรอ้ยละ 0.4 ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของลูกหนี้คา้งรบัค่าแม่พมิพแ์ละค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ

เนื่องจากบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายยางขึน้รูปแก่ภาคอุตสาหกรรมจงึมสีนิคา้คงเหลอืในรูปแบบ 
วตัถุดบิ สนิคา้ระหว่างผลติและสนิคา้ส าเรจ็รปู ดงัรายละเอยีดดา้นล่างนี้ 

รายการ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
วตัถุดบิ 2.7  1.2  2.9  1.1  2.9  1.1  4.2  1.6  
สนิคา้ระหว่างผลติ 2.0  0.9  2.9  1.0  4.5  1.7  5.4  2.0  
สนิคา้ส าเรจ็รปู 5.3  2.3  6.5  2.4  3.8  1.4  4.1  1.5  
สินค้าคงเหลือรวม 10.0  4.4  12.2  4.5 11.2  4.2  13.7  5.1  
หกั ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั -  (0.1)   (0.3)  (0.3)  
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10.0  4.4 12.1  4.4 10.9  4.1  13.4   

หมายเหตุ: 1/ รอ้ยละต่อสนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลอืสุทธเิท่ากบั 10.0 ล้าน
บาท 12.1 ล้านบาท 10.9 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วมเท่ากบั
รอ้ยละ 4.4 รอ้ยละ 4.4 รอ้ยละ 4.1  และรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสนิคา้คงเหลอื ณ 
สิน้งวดเกดิจากการวางแผนการผลติสนิคา้คงเหลอืและการจดัหาวตัถุดบิเพื่อใหพ้รอ้มต่อการจดัส่งสนิคา้ตาม
ค าสัง่ซื้อของลูกคา้ 
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บรษิัทฯ ได้มกีารบนัทกึค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั ในกรณีที่พบว่ามสีนิค้าเก่า ล้าสมยั และเสื่อมคุณภาพ โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ไม่พบว่าสนิคา้เก่าหรอืล้าสมยั จงึไม่ไดม้กีารตัง้ค่า
เผื่อสินค้าล้าสมยัขึ้น อย่างไรก็ตามใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของปี 2562 ปี 2563 และ 31 มีนาคม 2564 
บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยัเท่ากบั 0.1 ลา้นบาท 0.3 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาทตามล าดบั ในการ
ตัง้ส ารองค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยั บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายโดยพจิารณาจากสภาพการเสื่อมของวตัถุดบิ 
และสนิคา้ส าเรจ็รปูแยกประเภทและอายุการใชง้านตามความเหมาะสม รวมถงึมกีารพจิารณาความเสยีหายที่
เกดิขึน้ต่อสนิคา้คงเหลอืและเปรยีบเทยีบราคาตลาดและปัจจยัแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสะทอ้นมูลค่าสนิคา้คงเหลอื
ในขณะนัน้ 

2.3.3 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มเีงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนัเท่ากบั 4.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 2.1 ตามล าดบั ซึ่งเงนิฝากประจ าที่ตดิภาระค ้าประกนั คอืเงนิค ้าประกนัเงนิเบกิเกนิบญัชกีบั
สถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ ไม่มยีอดเงนิฝาก
ประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั เนื่องจากบรษิทัฯ ไดช้ าระคนืเงนิกู้ยมืทีม่ภีาระค ้าประกนัดว้ยเงนิฝากประจ าแลว้
ทัง้จ านวนในปี 2562  

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มมีูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน
เท่ากบั 49.1 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมรอ้ยละ 21.5 รอ้ยละ 18.0 รอ้ยละ 18.3 และรอ้ยละ 
18.3 ตามล าดบั ทัง้นี้ อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยทีด่นิจ านวน 2 โฉนด ตัง้อยู่ที ่
ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายในการใช้ที่ดิน
ดงักล่าวและปัจจุบนัไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
ทีด่นิ 15.0  6.6  40.4  14.8  40.4  15.1  40.4  15.1  
อาคาร 34.0  14.9  31.9  11.7  29.9  11.1  29.3  10.9  
เครื่องจกัร 67.2  29.4  68.0  24.9  53.8  20.1  52.7  19.6  
แม่พมิพ ์ 0.4  0.2  0.6  0.2  0.7  0.3  1.1  0.4  
เครื่องมอืและอุปกรณ์
โรงงาน 

0.3  0.2  0.3  0.1  0.2  0.1  0.8  0.3  

อุปกรณ์และเครื่องใช้
ส านักงาน 

0.6  0.3  0.4  0.1  0.3  0.1  0.3  0.1  

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 0.4  0.2  0.2  0.1  0.4  0.1  0.4  0.1  
ยานพาหนะ 3.9  1.7  2.8  1.0  0.8  0.3  1.4  0.5  
งานระหว่างก่อสรา้ง - - 13.0  4.8  0.2  0.1  0.2  0.1  
รวม 121.9  53.4  157.6  57.7  126.7  47.3  126.6  47.2  
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หมายเหตุ: 1/ รอ้ยละต่อสนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิเท่ากบั 
121.9 ล้านบาท 157.5 ล้านบาท 126.7 ล้านบาทและ 126.6 ล้านบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวม
เท่ากบัรอ้ยละ 53.4 รอ้ยละ 57.7 รอ้ยละ 47.3 และรอ้ยละ 47.2 ตามล าดบั 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารลงทุนเพิม่เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิการการขยายก าลงัการผลติเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน โดยได้ลงทุนซื้อเครื่องจกัรมูลค่า 4.4 ล้านบาทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 4.9 การลงทุนซื้อ
ยานพาหนะมูลค่า 1.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 และการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
โรงงานมลูค่า 0.2 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.1  

ในปี 2562 บรษิทัฯ มมีลูค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธเิพิม่ขึน้ 35.7 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.3 จาก
สิ้นงวดปี 2561 โดยสาเหตุหลกัเกดิจากบรษิทัฯ ได้มกีารรบัรูมู้ลค่าทีด่นิเพิม่ขึน้ในปี 2562 มูลค่า 25.4 ล้าน
บาท โดยมลูค่าทีด่นิเพิม่จากการรบัช าระค่าหุน้ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 254,000 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไว ้100 บาท ซึ่งทีด่นิทีร่บัช าระค่าหุน้จ านวน 2 แปลง ขนาดพืน้ทีร่วม 748 ตารางวา มูลค่ายุตธิรรม
อยู่ที่ตารางวาละ 34,000 บาท จากการประเมนิโดยบรษิทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั ผู้
ประเมนิราคาอิสระที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ในปี 2562 บรษิัทฯ มมีูลค่างาน
ระหว่างก่อสรา้งเท่ากบั 13.0 ล้านบาท และไดล้งทุนซื้อเครื่องจกัรมลูค่า 5.7 ล้านบาทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 6.1  

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มมีูลค่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธลิดลง 30.8 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.6 
จากสิ้นงวดปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการปรบัปรุงการจดัประเภทสินทรพัย์ในงบการเงนิใหม่ โดย
เครื่องจกัรและยานพาหนะสุทธจิ านวน 24.9 ล้านบาท ได้ถูกจดัประเภทใหม่เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวดจ านวน 2.3 ลา้นบาท 

ณ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มมีูลค่าที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธลิดลง 0.1 ล้านบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วน
ลดลงรอ้ยละ 0.1 โดยสาเหตุหลกัมาจากการรบัรูค้่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้ 2.2 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อ
สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ระหว่างงวดจ านวน 1.2 ลา้นบาท ไดแ้ก่ แม่พมิพ ์เครื่องมอืและอุปกรณ์โรงงาน 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้- 
สุทธิ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
เครื่องจกัร - - - - 22.3 8.3 21.9 8.2 
ยานพาหนะ - - - - 4.0 1.5 3.0 1.1 
รวม - - - - 26.3 9.8 24.9 9.3 

หมายเหตุ: 1/ รอ้ยละต่อสนิทรพัยร์วม 

เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า (TFRS16) มาถอืปฏบิตัิ
โดยวธิกีารรบัรู้ดว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดย ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยการปรบัปรุงส่งผลให้ ณ สิ้นงวดปี 2563 ที่ดนิ อาคาร 
และอุปกรณ์สุทธลิดลง 24.9 ล้านบาท และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธเิพิม่ขึน้ 24.9 ล้านบาท ทัง้นี้ ระหว่างงวด
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ปี 2563 บรษิทัฯ ไดล้งทุนซื้อยานพาหนะภายใต้สญัญาเช่า 3.5 ล้านบาท และรบัรูค้่าตดัจ าหน่ายจ านวน 2.1 
ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์สทิธกิารใช้ลดลง 1.3 ล้านบาทหรอืคดิเป็นลดลงร้อยละ 5.1 
โดยสาเหตุหลกัมาจากทีบ่รษิทัฯ ช าระหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่ายานพาหนะครบแล้วจงึจดัประเภทสนิทรพัย์
ดงักล่าวเป็นรายการยานพาหนะและบรษิทัฯ ไดก้ารรบัรูค้่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 0.5 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยไ์ม่ตวัตน - 
สุทธิ 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2.8 1.2 2.5 0.9 2.4  0.9  2.3  0.8  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์
รอตดิตัง้ 

- - - - 0.2  0.0  0.2  0.1  

รวม 2.8  1.2 2.5  0.9 2.5  0.9  2.4  0.9  
หมายเหตุ: 1/ รอ้ยละต่อสนิทรพัยร์วม 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรร์อตดิตัง้ โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธเิท่ากบั 2.8 ลา้น
บาท 2.5 ลา้นบาท 2.5 ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 1.2 รอ้ย
ละ 0.9 รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 0.9 ตามล าดบั การเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมคอมพวิเตอร์มสีาเหตุหลกัจาก
การลงทุนซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในปี 2561 มูลค่า 1.3 ล้านบาทและได้มีการโอนโปรแกรม
คอมพวิเตอรร์อตดิตัง้เป็นทรพัยส์นิอกีจ านวน 0.9 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบนัทกึดว้ยราคาทุนทีซ่ื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาและตดัจ าหน่ายสทิธติลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ซึ่งค่าตดัจ าหน่ายในปี 2561 – 2563 และ 31 
มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มคี่าตดัจ าหน่ายเท่ากบั 0.2 ล้านบาท 0.3 ล้านบาท 0.3 ล้านบาทและ 0.1 ล้านบาท
ตามล าดบั 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นของบรษิทัฯ คอืรายการเงนิประกนัมเิตอร์ไฟฟ้าและค่าใชจ้่ายในการน าหุน้ทุนออก
ขายรอตดับญัช ีโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 มมีูลค่าเท่ากบั 1.1 ล้านบาท 
1.1 ล้านบาท 2.1 ล้านบาท และ 2.0 ล้านบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 
0.4 รอ้ยละ 0.8 และรอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มี
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในการน าหุน้ทุนออกขายรอตดับญัช ี

2.4 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

2.4.1 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 137.3 ล้าน
บาท 70.8 ล้านบาท 94.8 ล้านบาท และ 86.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.1 รอ้ยละ 25.9 รอ้ยละ 
35.4 และรอ้ยละ 32.2 ของหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 70.8 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
จ านวน 66.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ 48.5 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 36.6 ล้านบาท ซึ่งท าให้บรษิัทฯ ไม่มยีอดเงนิกู้ยมืระยะสัน้
คงเหลอื ณ สิน้ปี 2562  

2) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง 28.8 ลา้นบาท 
3) หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิลดลง 6.3 ลา้นบาท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 94.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 จ านวน 24.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.9 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 17.4 ลา้นบาท  
2) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 5.9 ลา้นบาท  
3) เงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ 2.0 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 86.3 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 8.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.0 มสีาเหตุหลกัมาจาก 

1) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิลดลง 5.6 ลา้นบาท  
2) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 2.0 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดช้ าระคนืทัง้จ านวน 
3) หนี้สนิตามสญัญาเช่าลดลง 1.3 ลา้นบาท  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบด้วย เงนิเบกิเกินบญัชแีละตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2563 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิท่ากบั 36.6 ล้านบาทและ 2.0 ล้าน
บาทตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนต่อหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.0 และร้อยละ 0.8 
ตามล าดบั ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ ไม่มยีอดคงเหลอืของเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2561- 2563 และ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มเีจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น
เท่ากบั 29.3 ล้านบาท 32.5 ล้านบาท 38.4 ล้านบาท และ 37.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.8 
รอ้ยละ 11.9 รอ้ยละ 14.3 และรอ้ยละ 14.0 ของหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั ซึ่งมรีายละเอยีด
ตามตารางดงันี้ 

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

เจา้หนี้การคา้ 15.6 15.6 26.7 29.8 
เจา้หนี้อื่น 13.7 16.9 11.7 7.8 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนรวม 29.3 32.5 38.4 37.6 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 62.6 53.1 76.7 86.7 
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บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 เท่ากบั 15.6 ล้านบาท 15.6 ล้านบาท และ 26.7 
ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนต่อหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 6.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 9.9 
ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัฯ มรีะยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ 62.6 วนั 53.1 วนั และ 76.7 วนั ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตาม
เครดติเทอมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากซพัพลายเออร์ 0 - 90 วนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้การคา้เท่ากบั 29.8 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.1 ของหนี้สนิ
รวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่เจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3.1 ลา้นบาท เน่ืองจาก 
บรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวตัถุดบิระหว่างงวดเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้และระยะเวลาช าระ
หนี้เฉลีย่ในงวดสามเดอืนปี 2564 เพิม่ขึน้เป็น 86.7 วนั  

เจา้หนี้อื่นของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และดอกเบีย้คา้งจ่าย เป็นตน้ โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มเีจา้หนี้อื่นเท่ากบั 13.7 ล้านบาท 16.9 
ล้านบาท 11.7 ล้านบาทและ 7.8 ล้านบาทตามล าดบั คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 รอ้ยละ 6.2 รอ้ยละ 4.4 และรอ้ยละ 
2.9 ของหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ตามล าดบั การเปลีย่นแปลงของเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
- 2563 และ 31 มนีาคม 2564 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นและลดลงของเจา้หนี้ค่าทรพัย์สนิและเจา้หนี้
สญัญาแฟคเตอริง่  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิตามสญัญาเช่าสุทธเิท่ากบั 14.6 
ล้านบาท 8.3 ล้านบาท 5.6 ล้านบาทและ 4.3 ล้านบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิรวมและส่วน
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 6.4 รอ้ยละ 3.0 รอ้ยละ 2.1 และรอ้ยละ 1.6 ตามล าดบั โดยหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ประกอบด้วย ภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่าเครื่องจกัรและภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่ารถยนต์ โดยหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลกัมาจากการช าระคนืตามงวดทีร่ะบุในสญัญา ทัง้นี้ในปี 2563 บรษิทัฯ 
ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่ายานพาหนะเพิม่ขึน้ 2.1 ลา้นบาท  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
เท่ากบั 49.4 ลา้นบาท 20.6 ลา้นบาท 37.9 ลา้นบาทและ 32.4 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิรวมและ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 21.6 ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 12.1 ตามล าดบั ทัง้นี้ ในปี 2563 
บริษัทฯ มียอดวงเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิใหม่จ านวน 2 วงเงินคิดเป็นมูลค่ารวม 34.0 ล้านบาท ทัง้นี้
สาเหตุทีม่ลูค่าเงนิกูย้มืระยะยาวลดลงเกดิจากการผ่อนช าระคนืเงนิตน้ตามงวดใหก้บัสถาบนัการเงนิตามทีร่ะบุ
ในสญัญาเงนิกู ้

เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คอืเงนิกูย้มืกรรมการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.3 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.6 ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 - 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ ไม่มยีอดเงนิกูย้มืกรรมการคงเหลอื 
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2.4.2 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เท่ากบั 2.3 ล้านบาท 5.4 ล้านบาท 6.2 ล้านบาทและ 6.4 ล้านบาทซึ่งคดิเป็นสดัส่วนต่อหนี้สนิรวมและส่วน
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 2.3 และรอ้ยละ 2.4 ตามล าดบั โดยผลประโยชน์พนักงานที่
เพิม่สูงขึน้ในปี 2562 จากการประมาณการหนี้สนิทีเ่ป็นภาระผูกพนัของบรษิทัฯ ที่จะต้องจ่ายใหแ้ก่พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ซึ่งการค านวณขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุของพนักงาน อายุงาน อตัราการขึน้เงนิเดอืน 
อตัราการลาออกของพนักงาน ค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ และอื่นๆ ทัง้นี้ ส าหรบังวดสิน้สุดปี 2562 บรษิทัฯ 
ไดบ้นัทกึรายการการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเพิม่ขึน้จ านวน 2.1 
ลา้นบาท จากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ทีม่กีารเพิม่ค่าชดเชยของลูกจา้งใหม้สีทิธิ
ไดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั 

ภาระผกูพนัและการค า้ประกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการท าสญัญาเชา่ส าหรบั
การด าเนินงาน โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าซื้อเครื่องจกัรและรถยนต ์ซึง่ภาระผกูพนัมรีายละเอยีดดงันี้  

รายการ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

31 ธนัวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

เช่าซื้อเครื่องจกัร 14.5 8.5 3.4 2.1 
เช่าซื้อรถยนต ์ 1.5 0.3  2.7 2.6 
ภาระผกูพนัรวม 16.0 8.8 6.1 4.7 

บรษิทัฯ มหีนังสอืค ้าประกนัวงเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 2562 เท่ากบั 117.0 ล้านบาทและ 58.0 
ล้านบาท เป็นการค ้าประกันด้วยโฉนดเลขที่ 101781 โฉนดเลขที่ 88152 โฉนดเลขที่ 91207 โฉนดเลขที่ 
1146 โฉนดเลขที่ 1147 นายธรีวุฒ ินวมงคลชยักิจ (กรรมการบรษิัท) นางสุภกั นวมงคลชยักิจ (กรรมการ
บริษัท) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล (กรรมการบริษัท) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย 
(บสย.) และเงนิฝากค ้าประกนั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวที่มภีาระค ้าประกนัคงเหลอื
ทัง้สิน้ 5 วงเงนิ วงเงนิรวมเท่ากบั 74.0 ล้าน และยอดเงนิกู้ยมืคงเหลอืเท่ากบั 38.2 ล้านบาทและ 32.7 ล้าน
บาทตามล าดบั โดยมภีาระค ้าประกนัเป็นทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนโฉนดเลขที ่101781 โฉนดเลขที ่91207 
โฉนดเลขที่ 88152 โฉนดเลขที่ 1146 โฉนดเลขที่ 1147 เครื่องจักรบางส่วน นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ 
(กรรมการบรษิทั) นางสุภกั นวมงคลชยักจิ (กรรมการบรษิทั) และนายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล (กรรมการ
บรษิทั) ทัง้นี้ ทางสถาบนัการเงนิจะปลดค ้าประกนัโดยบุคคลคอืนายธรีวุฒ ินวมงคลชยักจิ นางสุภกั นวมงคล
ชยักจิ และนายประเสรฐิ เรอืงเลศิสถติกุล ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัออก เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาต
ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัยเ์พิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
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2.4.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2561- 2563 และ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มมีลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 
91.1 ลา้นบาท 202.1 ลา้นบาท 173.3 ลา้นบาท และ 181.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39.9 รอ้ยละ 
74.1 รอ้ยละ 64.6 และรอ้ยละ 67.8 ของหนี้สนิรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 91.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ทุนจดทะเบยีนทีอ่อก
และช าระแล้ว 40.0 ล้านบาท และก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร 51.1 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากก าไรสุทธริะหว่างปี 
23.6 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 202.1 ล้านบาท ประกอบดว้ย ทุนจดทะเบยีนที่
ออกและช าระแล้ว 77.7 ล้านบาทซึ่งสูงขึน้จากการเพิม่ทุนแก่กองทรสัตเ์พื่อกจิการเงนิร่วมลงทุนส าหรบัธุรกจิ
เอสเอม็อกี้าวไกลไปดว้ยกนั 2 และการเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 57.7 ล้านบาทจาก
การเพิม่ทุนแก่กองทรสัต์เพื่อกจิการเงนิร่วมลงทุนส าหรบัธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปดว้ยกนั 2 ก าไรสะสมที่
จดัสรรแล้ว 1.2 ล้านบาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร 65.5 ล้านบาท โดยก าไรสะสมเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธิ
ระหว่างปี 23.6 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายปันผลจ านวน 8.0 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม 173.3 ล้านบาท ประกอบดว้ย ทุนจดทะเบยีนที่
ออกและช าระแล้ว 77.7 ล้านบาท ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 57.7 ล้านบาท ก าไรสะสมทีจ่ดัสรรแล้ว 7.8 ล้าน
บาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร 30.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากก าไรสุทธริะหว่างปี 21.2 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทั
ฯ ไดจ้่ายปันผลจ านวน 50.0 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 บรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นรวม 181.9 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบยีนที่
ออกและช าระแล้ว 77.7 ล้านบาท ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 57.7 ล้านบาท ก าไรสะสมทีจ่ดัสรรแล้ว 7.8 ล้าน
บาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร 38.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากก าไรสุทธริะหว่างปี 8.6 ลา้นบาท 

2.5 สภาพคล่อง  

2.5.1 กระแสเงินสด 

ปี 2561  บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 32.7 ลา้นบาทซึง่มาจากก าไรจากการด าเนินงาน
และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 1.2 ล้านบาท 
สาเหตุจากการลดลงของเงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 6.0 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ช าระคนืเงนิกูย้มื
ระยะสัน้แก่สถาบนัการเงนิ และเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 37.0 ล้านบาท จากการช าระคนื

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุด 
31 มีนาคม 2564 
(สอบทานแล้ว) 

2561 
(ตามท่ีปรบัใหม่) 

2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 32.7 23.5 40.3 17.4 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน 1.2 (5.0) (14.4) (1.0) 
เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (37.0) (11.0) (29.3) (15.3) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ 

(3.1) 7.5 (3.4) 1.1 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 3.3 0.1 7.6 4.2 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 0.1 7.6 4.2 5.3 
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เงนิกู้ยมืแก่สถาบนัการเงินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั รวมถึงการช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิเท่ากับ 3.1 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มีเงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 0.1 ลา้นบาท 

ปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 23.5 ลา้นบาทซึง่มาจากก าไรจากการด าเนินงาน
เป็นหลกั เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 5.0 ล้านบาทจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ และเงนิ
สดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 11.0 ล้านบาทจากการช าระคนืเงนิกู้ยมืแก่สถาบนัการเงนิ ช าระคนื
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ช าระคนืเงนิกูย้มืแก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั และจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแก่ผู้
ถอืหุน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธเิท่ากบั 7.5 ล้านบาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มเีงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 7.6 ลา้นบาท 

ปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 40.3 ล้านบาทจากก าไรจากการด าเนินงานและ
การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 14.4 ล้านบาทจากเงนิ
สดจ่ายค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 29.3 ล้านบาทจากจ่ายเงนิ
ปันผลและช าระคนืเงนิกู้ยมื ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้กระแสเงินสดจากการกู้ยมืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
เช่นกนั ซึ่งส่งผลให้ ณ สิ้นงวดปี 2563 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดลดลงสุทธเิท่ากบั 3.4 ล้านบาท และ ณ 31 
ธนัวาคม 2563 มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 4.2 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดสามเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 17.4 ลา้นบาทจากก าไรจาก
การด าเนินงาน เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 1.0 ล้านบาทจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์ และเงนิสด
สุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 15.3 ล้านบาทจากการช าระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ จ่ายเงนิปันผล
และช าระหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธเิท่ากบั 1.1 ล้านบาท และ ณ 
31 มนีาคม 2564 มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวดเท่ากบั 5.3 ลา้นบาท 

2.5.2 การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัฯ ณ สิน้งวดบญัชปีี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบั 0.5 เท่า 
1.1 เท่า 1.0 เท่าและ 1.1 เท่าตามล าดบั และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็เท่ากบั 0.4 เท่า 0.8 เท่า 0.8 
เท่าและ 0.8 เท่าตามล าดบั ซึ่งสาเหตุทีบ่รษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องเพิม่ขึน้ในปี 2562 เกดิจากกระแสเงนิ
สดรบัจากการรบัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนจากผู้ถอืหุน้เดมิด้วยทีด่นิ และการเพิม่ทุนแก่กองทรสัต์เพื่อกิจการเงนิ
ร่วมลงทุนส าหรบัธุรกจิเอสเอม็อกีา้วไกลไปดว้ยกนั 2 และการช าระคนืเงนิกูย้มืแก่สถาบนัการเงนิ  

วงจรหมุนเวยีนเงนิสด 

รายการ 
(หน่วย: วนั)  

งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม งวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 (สอบทานแล้ว) 
2561 

(ตามท่ีปรบัใหม่) 
2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
2563 

(ตรวจสอบแล้ว) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ 80.1 80.4 94.0 80.3 
ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่ 41.5 37.6 41.8 37.3 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ 62.6 53.1 76.7 86.7 
วงจรเงินสด 59.0 64.9 59.1 30.9 
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บรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 เท่ากบั 59.0 วนั 64.9 วนั 59.1 วนั
และ 30.9 วนัตามล าดบั ซึง่ในปี 2562 สาเหตุทีว่งจรหมุนเวยีนเงนิสดเพิม่ขึน้จากปี 2561 เน่ืองจากระยะเวลา
เกบ็หนี้เฉลี่ยเพิม่ขึน้ 0.2 วนั และระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยลดลง 9.5 วนั ทัง้นี้ ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉลี่ย
ลดลง 3.8 วนั ส่วนในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิม่ขึ้น 13.7 วนั และ
ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี่ยเพิม่ขึน้ 4.1 วนั ทัง้นี้ ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเพิม่ขึน้ 23.6 วนั และส าหรบังวด
สามเดอืนปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยลดลง 13.7 วนั และระยะเวลาการขาย
สนิคา้เฉลีย่ลดลง 4.5 วนั ทัง้นี้ ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่เพิม่ขึน้ 10.0 วนั 

ในปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่เท่ากบั 80.1 วนั 80.4 วนั 
94.0 วนั และ 80.3 วนัตามล าดบั โดยเพิ่มขึ้นในปี 2563 เนื่องจากลูกหนี้การค้า ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นจากค า
สัง่ซื้อของลูกคา้รายใหญ่ โดยเครดติเทอมทีใ่หลู้กคา้อยู่ระหว่าง 30 – 90 วนั ระยะเวลาการขายสนิคา้เท่ากบั 
41.5 วนั 37.6 วนั 41.8 วนัและ 37.3 วนัตามล าดบั โดยระยะเวลาการขายสนิคา้เปลีย่นแปลงจากทีบ่รษิทัฯ มี
การจดัเกบ็สนิคา้คงเหลอืช่วงปลายงวดตามยอดค าสัง่ซื้อและก าหนดการจดัส่งสนิคา้แก่ลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้  และ
ส่วนของระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเท่ากบั 62.6 วนั 53.1 วนั 76.7 วนัและ 86.7 วนัตามล าดบั ซึ่งเพิม่ขึน้ในปี 
2563 เนื่องจากมีการสัง่ซื้อวตัถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและการสัง่ซื้อวตัถุดิบซึ่งเป็นไปตาม
เครดติเทอมทีซ่พัพลายเออรแ์ละบรษิทัฯ ตกลงร่วมกนัทีร่ะหว่าง 0 – 90 วนั 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

▪ อตัราก าไรขัน้ต้น 

อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 37.8 ร้อยละ 37.0 
ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 39.3 ตามล าดบั โดยระหว่างปี 2561 – 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคญั ทัง้นี้ ในงวดสามเดอืนปี 2564 อตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้ จากตน้ทุนวตัถุดบิทีล่ดลงมสีาเหตุ
มาจากทีบ่รษิทัฯ ขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรสงูในระหว่างงวดมากขึน้ 

▪ อตัราก าไรสุทธิ 

อตัราก าไรสุทธสิ าหรบังปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 16.2 รอ้ยละ 15.0 
ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 17.8 ตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 - 2563 บรษิัทฯ มอีตัราก าไรสุทธลิดลงจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมความพร้อมเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธเิพิม่สงูขึน้ 
จากการลดลงของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้มเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึอตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่สงูขึน้ 

▪ อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไรส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 
87.3 รอ้ยละ 66.4 รอ้ยละ 145.4 และรอ้ยละ 153.2 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไรลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 จากร้อยละ 87.3 
เป็นร้อยละ 66.4 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ นอกจากนี้ บรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลือ 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นลดลง ณ สิน้งวด ซึง่ส่งผลใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนินงานลดลง 
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ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไรเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 จากรอ้ยละ 66.4 
เป็นรอ้ยละ 145.4 เนื่องจากบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิม่ขึ้น ณ สิ้นงวด ทัง้นี้ ก าไรจากการด าเนินงานของปี 2563 ลดลง จาก 
31.4 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 26.4 ลา้นบาทในปี 2563 

ส าหรบังวดสามเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไรเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดปี 2563 
จากที่บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสงูขึน้ดว้ย 

▪ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนของปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 
10.2 รอ้ยละ 10.1 รอ้ยละ 7.8 และรอ้ยละ 12.8 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 10.2 ในปี 2561 เป็น
รอ้ยละ 10.1 ในปี 2562 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากทีบ่รษิทัฯ รบัช าระค่าหุน้ดว้ยทีด่นิจ านวน 25.4 ล้านบาท
และงานระหว่างก่อสรา้ง 13.0 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จาก 23.6 ล้านบาทในปี 2561 
เป็น 25.3 ลา้นบาทในปี 2562 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ลดลงจากรอ้ยละ 10.1 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 
7.8 ในปี 2563 สาเหตุหลกัเกดิจากทีบ่รษิทัฯ มกี าไรสุทธลิดลงจาก 25.3 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 21.2 
ลา้นบาทในปี 2563 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์พิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 7.8 ในปี 
2562 เป็นร้อยละ 12.8 ในงวดสามเดือนของปี 2564 เกิดจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 8.6 ล้านบาทที่
ค านวณเตม็ปี สงูกว่าก าไรจากการด าเนินงานของงวดปี 2563 ที ่21.2 ลา้นบาท 

▪ อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 29.8 
รอ้ยละ 17.2 รอ้ยละ 11.3 และรอ้ยละ 19.4 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 37.7 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 57.7 ล้านบาท ทัง้นี้ มีการ
จ่ายเงนิปันผลจ านวน 8.0 ลา้นบาท และก าไรจากการด าเนินงานลดลงจาก 37.4 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 
35.5 ลา้นบาทในปี 2562 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากก าไร
จากการด าเนินงานลดลงจาก 35.5 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 27.7 ล้านบาทในปี 2563 รวมถึง บรษิทัฯ 
ไดจ้่ายเงนิปันผลในปี 2563 จ านวนรวม 50.0 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดสามเดอืนปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ โดยเกดิจากก าไรจาก
การด าเนินงานส าหรบังวด 11.4 ลา้นบาททีค่ านวณเตม็ปี สงูกว่าก าไรจากการด าเนินงานของงวดปี 2563 
ที่ 27.7 ล้านบาท ทัง้นี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้นจากการรบัรู้ก าไรส าหรบังวดในก าไรสะสมจ านวน 8.6 
ลา้นบาท 
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อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

▪ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบั 1.5 เท่า 
0.4 เท่า 0.5 เท่า และ 0.5 เท่าตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการ
ช าระคนืเงนิกู้ยมืแก่สถาบนัการเงนิระหว่างงวด ซึ่งส่งผลใหห้นี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยลดลงสุทธ ิ71.7 ล้าน
บาทจาก ณ สิน้งวดปี 2561 นอกจากนี้ บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 37.7 ล้านบาทและส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้จ านวน 57.7 ลา้นบาท   

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากที่
บรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ระหว่างงวดสุทธเิท่ากบั 16.7 ลา้นบาท นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
มกี าไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงนิปันผลรวม 50.0 ล้านบาท อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มกี าไรสุทธขิองงวดที่
รบัรูเ้ขา้ก าไรสะสมจ านวน 21.2 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดสามเดือนปี 2564 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคญัจากงวดปี 2563 โดยบรษิัทฯ มหีนี้สนิลดลงจากการช าระคนืเงนิกู้ยมืแก่สถาบนัการเงนิตาม
ก าหนดช าระทีร่ะบุในสญัญา และบรษิทัฯ รบัรูก้ าไรสุทธใินก าไรสะสมเพิม่ขึน้จ านวน 8.6 ลา้นบาท 

▪ อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยส าหรบัปี 2561 – 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบั 
5.9 เท่า 8.1 เท่า 35.7 เท่า และ 32.4 เท่าตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จากปี 2561 สาเหตุหลกั
มาจากดอกเบี้ยจ่ายในงวดลดลงจาก 8.1 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 4.2 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจาก
บรษิทัฯ มหีนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ลดลงสุทธ ิ71.7 ลา้นบาทจาก ณ สิน้งวดปี 2561 อย่างไรกด็ ีเงนิสดรบั
จากการด าเนินงานลดลงจาก 47.9 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 34.2 ลา้นบาทในปี 2562 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิม่ขึน้จากปี 2562 สาเหตุหลกั
มาจากดอกเบีย้จ่ายในงวดลดลงจาก 4.2 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1.3 ลา้นบาทในปี 2563 รวมถงึเงนิสด
รบัจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้จาก 34.2 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 47.2 ลา้นบาทในปี 2563 

ส าหรบังวดสามเดอืนของปี 2564 บรษิัทฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดลงจากปี 
2563 สาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปลายงวดปี 2563 และส่งผลให้
บรษิทัฯ มดีอกเบีย้จ่ายในงวดเพิม่ขึน้จากงวดปี 2563 เมื่อค านวณมลูค่าดอกเบีย้เตม็ปี  

2.6 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

2.6.1 ผลกระทบจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพือ่เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชน (Initial Public Offering: 
IPO) ในครัง้น้ี  

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทีช่ าระแล้วจ านวน 77.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นจ านวนหุน้
เท่ากับ 777,175 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 2563 
เท่ากับ 21.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share: EPS) เท่ากับ 27.3 บาทต่อหุ้น และ
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ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบั 8.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นก าไรต่อหุน้ (EPS) เท่ากบั 11.1 
บาทต่อหุ้น โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 และที่ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อออกและ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) จ านวน 27.3 ล้านบาท รวมถงึมมีตอินุมตัิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว้
จาก 100 บาทต่อหุน้เป็น 0.5 บาทต่อหุน้ หากพจิารณาก าไรต่อหุน้ทีม่ลูค่าหุน้ทีต่ราไวท้ี ่0.5 บาทต่อหุน้ ก าไร
ต่อหุน้ (EPS) ส าหรบังวดประจ าปี 2563 และงวดสามเดอืนปี 2564 เท่ากบั 0.14 บาทต่อหุน้และ 0.06 บาท
ต่อหุ้นตามล าดบั และหากพจิารณาผลจากการเพิม่ทุนดงักล่าว (Fully Diluted) จะท าให้ก าไรต่อหุ้น (EPS) 
ของบรษิทัฯ ลดลงเหลอื 0.10 บาทต่อหุน้และ 0.04 บาทต่อหุน้ ตามล าดบั หรอืคดิเป็นส่วนลดเท่ากบัรอ้ยละ 
26.0 ดงันัน้ ถา้บรษิทัฯ ไม่สามารถสรา้งผลประกอบการหรอืผลก าไรเตบิโตในอนาคตเพื่อรองรบักบัจ านวนหุน้
ทีเ่พิม่ขึน้ อาจท าใหก้ารค านวณโดยเปรยีบเทยีบส่วนของผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ของบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบ 
(Dilution Effect) ทัง้นี้ ผลกระทบดงักล่าว ยงัมไิดพ้จิารณาถงึส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทีจ่ะเกดิจากการเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนในครัง้นี้ 

 


