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การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

การด าเนินงานตอ่เนือ่ง 

รายได้จากการขายและบริการ 613.09 97.75 1,806.44 99.89 (1,193.35) (66.06) 

รายได้อื่น 14.13 2.25 2.05 0.11 12.08 589.27 

รวมรายได ้ 627.22 100.00 1,808.49 100.00 (1,181.27) (65.32) 

ต้นทุนขายและบริการ (435.43) (69.42) (1,737.41) (96.07) (1,301.98) (74.94) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 191.79 30.58 71.08 3.93 120.71 169.82 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (50.61) (8.07) (37.91) (2.10) 12.70 33.50 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (33.36) (5.31) (62.21) (3.44) (28.85) (46.38) 

ต้นทุนทางการเงิน (1.80) (0.29) 0.32 0.02 2.12 662.50 

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงินได ้

     จากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 

106.02 16.91 (28.72) (1.59) 134.74 469.15 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (17.42) (2.78) 2.99 0.17 20.41 682.61 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปจีากการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง 88.60 14.13 (25.73) (1.42) 114.33 444.35 

การด าเนินงานทีย่กเลิก* 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 0.77 0.12 20.41 1.13 (19.64) (96.23) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรับปี 89.37 14.25 (5.32) (0.29) 94.69 1,779.89 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 

รายไดร้วม 

 2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิหลัก 

ธุรกิจก๊อกน้ า* 0.20 0.03 384.50 17.50 (384.30) (99.95) 

ธุรกิจซื้อขายน้ ามันปาล์ม 73.57 11.72 1,804.34 82.14 (1,730.77) (95.92) 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 539.52 85.96 2.10 0.10 537.42 25,591.43 

รวมรายไดจ้ากธรุกจิหลกั 613.29 97.71 2,190.94 99.74 (1,577.65) (72.01) 

รายได้อื่น 14.38 2.29 5.78 0.26 8.60 148.79 

รวมรายได ้ 627.67 100.00 2,196.72 100.00 (1,569.05) (71.43) 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 
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กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมส าหรับปี 2563 จ านวน 627.67 ล้านบาท ลดลง 1,569.05 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 71.43 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 2,196.72  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกิจก๊อกน้ า 

รายได้จากธุรกิจก๊อกน้ าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 384.30 ล้านบาท โดยลดลง 

ทั้งจ านวน เนื่องจากบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจซ้ือขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

ก๊อกน้ า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สาเหตุมาจากธุรกิจก๊อกน้ ามีผลการด าเนินงานที่ลดลง 

อย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงมีต้นทุนการผลิต 

ที่ถูกกว่าและมีรูปแบบที่หลากหลายกว่า รวมบริษัทถึงมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานจากการที่ต้องมี

พนักงานจ านวนมากเพื่อท าหน้าที่เสนอสินค้าประจ าจุดขายต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก 

เป็นต้น ซ่ึงจ านวนพนักงานที่มากส่งผลให้บริษัทมีข้อจ ากัดในการดูแล และการตรวจสอบการ

ด าเนินงานให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ลดลงส่งผลให้ 

ในปี 2561 บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอย่างมาก ท าให้บริษัทวางแผนที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย

ส่วนนี้และเพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัท บริษัทจึงเล็งเห็นว่า การด าเนินธุรกิจก๊อกน้ าต่อไปจะไม่คุ้มค่ า 

จึงหยุดด าเนินธุรกิจ ท าให้รายได้จากธุรกิจก๊อกน้ าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 

รายได้จากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,730.77 ล้านบาท 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ ามันปาล์มอยู่ที่ประมาณ 3,500 ตัน และมีราคาขายเฉลีย่

อยู่ที่ประมาณ 21 บาท/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณการขายน้ ามันปาล์มอยู่ที่

ประมาณ 112,600 ตัน และมีราคาขายเฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ 21 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิ

และอุตสาหกรรมโดยรวมมีความเติบโตแต่ในอัตราที่ชะลอลง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นผลให้เกิดสภาวะ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ท าให้บริษัทมี

นโยบายการขายแบบ Back to Back และมีการชะลอการซ้ือขายน้ ามันปาล์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจกับธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 
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ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 รายได้จากธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

จ านวน 537.42 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของ

กลุ่มบริษัท โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีความคืบหน้า 

เป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์

แล้วในไตรมาส 4 ปี 2563 ท าให้รายได้จากธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2563 โดยรวมมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 

ทีบ่ริษัทได้มีการคาดการณ์ไว้ ดังนี้ 

- ธุรกิจก๊อกน้ า สืบเนื่องจากเดิมที่มีผลการด าเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่

สูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและมีรูปแบบที่

หลากหลายกว่า ท าให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ลดลงส่งผลให้ในปี 2561 

บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอย่างมาก โดยมีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจก๊อกน้ าอยู่ถึง

ประมาณ 114.99 ล้านบาท ท า ให้บริ ษัทวางแผนที่จะลดภาระค่า ใช้จ่ ายส่วนนี้ และ 

เพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัทโดยการหยุดด าเนินธุรกิจก๊อกน้ าเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

ท าให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรกิจก๊อกน้ าลงได้

อย่างมาก 

- ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชะลอการขายน้ ามันปาล์มลง เนื่องจาก

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กระทบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นผลให้

เกิดสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่าง

มาก ท าให้บริษัทมีนโยบายการขายแบบ Back to Back และชะลอการซ้ือขายน้ ามันปาล์ม

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านตา่งๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้ยอดขาย

น้ ามันปาล์มลดลงอย่างมากจากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาก าไรจากการ

ด าเนินธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มโดยการลดต้นทุนทางตรงให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มสัดส่วน
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ก าไรให้ธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่า ก าไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.49 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2562 ก าไรขั้นต้น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.84 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบจะเห็น

ได้ว่ามีก าไรขั้นต้นลดลง แต่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะพบว่า ในปี 2563 

ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการขาย เช่น ค่าขนส่ง ได้ถูกรวมเข้าไปในต้นทุนขายแล้ว 

เนื่องจากราคาที่บริษัทซ้ือสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปในต้นทุนสินค้าแล้ว ท าให้ก าไรขั้นต้นในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.49 แต่ส าหรับในปี 

2562 ก าไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นร้อยละ 3.84 ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนขาย ซ่ึงเมื่อ

เปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันแล้ว ในปี 2562 จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 0.02 เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนในการขาย และก าไรจากการด าเนินธุรกิจให้

ได้มากที่สุด 

- ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่เมื่อปี 2562 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง

โอกาสในการเริ่มด าเนินธุรกิจใหม่ โดยได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน 

บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด และมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของกลุ่มบริษัท  

โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 1,300 ล้านบาท ซ่ึงมียอดจอง

ห้องแล้วประมาณร้อยละ 70 - 80 ของจ านวนห้องทั้ งหมด (442 ห้อง 1 ร้านค้า)  

โดยโครงการได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และมีแผนงานการก่อสร้าง

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะโอนกรมสิทธิ์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2563 

จ านวนประมาณ 200 ห้อง รายได้ประมาณ 600 ล้านบาท ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไป

ตามแผนงานที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ 
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ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 

 2563 2562 เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ธรุกจิกอ๊กน้ า* 

รายได้ 0.20 100.00 384.50 100.00 (384.30) (99.95) 

ต้นทุน (0.01) (5.00) (279.72) (72.75) (279.71) (100.00) 

ก าไรขั้นต้น 0.19 95.00 104.78 27.25 (104.59) (99.82) 

ธรุกจิซือ้ขายน้ ามันปาลม์ 

รายได้ 73.57 100.00 1,804.34 100.00 (1,730.77) (95.92) 

ต้นทุน (73.21) (99.51) (1,735.08) (96.16) (1,661.87) (95.78) 

ก าไรขั้นต้น 0.36 0.49 69.26 3.84 (68.90) (99.48) 

ธรุกจิใหค้ าปรึกษาและพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ 

รายได้ 539.52 100.00 2.10 100.00 537.42 25,591.43 

ต้นทุน (362.21) (67.14) (2.33) (110.95) 359.88 15,445.49 

ก าไรขั้นต้น 177.31 32.86 (0.23) (10.95) 177.54 (77,191.30) 

รวมก าไรขั้นต้น 177.86 29.00 173.81 7.93 4.05 2.33 

*ธุรกิจก๊อกน้ าหยดุประกอบธรุกิจ ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 177.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 173.81 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ธุรกิจก๊อกน้ า 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 0.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เกือบทั้งจ านวน 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการหยุดประกอบธุรกิจก๊อกน้ าตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 โดยปกติ

ส าหรับธุรกิจก๊อกน้ าจะมีก าไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 - 25 ซ่ึ งก า ไรขั้นต้น 

ส าหรับปี 2562 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 27.25 เนื่องจากมีการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

จากการเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าจ านวน 19.14 ล้านบาท จึงท าให้ตน้ทุนลดลงและก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

ซ่ึงเมื่อน ารายการโอนกลับค่าเผื่อมูลสินค้าลดลงจากการเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าออก  

จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22.27 ซ่ึงอยู่ในไม่เปล่ียนแปลงมากจากก าไรขั้นต้นในปีก่อนๆ 
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ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 0.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ลดลง 68.90  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีก าไรขั้นต้นจ านวน 69.26  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 สาเหตุจากในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มลดลง 

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขนส่ง ได้ถูกรวมเข้าไปเป็นต้นทุนขาย เนื่องจากราคาที่บริษัทซ้ือ

สินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการขายเข้าไปในต้นทุน

สินค้าแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วจะพบว่า ในปี 2562 ก าไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นร้อย

ละ 3.84 ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนขาย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันแล้ว  

ในปี 2562 จะมีก าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 0.02 เท่านั้น 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2563 จ านวน 177.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.86 เพิ่มขึ้น 177.53 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีขาดทุนขั้นต้นจ านวน 0.23 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท

มีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 

ซ่ึงมีโครงการ IKON77 เป็นโครงการแรกของกลุ่มบริษัท โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2562 โดยมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ และได้ด าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4 ปี 2563 แล้ว  

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส าหรับปี 2563 จ านวน 50.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.70 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.50 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 

37.91 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นส าหรับปี 2563 นี้ เป็นต้นทุนในการ

จัดจ าหน่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด) เป็นจ านวนประมาณ 50.61 

ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง

ชุดโครงการ IKON77 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจ านวนประมาณ 43.30 ล้านบาท และต้นทุนใน

การจัดจ าหน่ายที่ลดลงจากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มจ านวนประมาณ 30.60 ล้านบาท เนื่องมาจาก

การลดลงของค่าขนส่งจากธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์มจ านวนประมาณ 30.46 ล้านบาท เนื่องจากในปี 

2563 ราคาน้ ามันปาล์มที่บริษัทซ้ือสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายนั้นเป็นราคาที่ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งหมดในการขาย เช่น ค่าขนส่ง เข้าไปในต้นทุนของสินค้าแล้ว จึงท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย

โดยรวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 จ านวน 33.36 ล้านบาท ลดลง 28.85 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 46.38 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 62.21  

ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเพิ่มขึ้นจ านวน 9.84 ล้านบาท เนื่องจาก 

การขยายธุรกิจในส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจ าลดลง

จ านวน 38.69 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของรายการส ารองเงินจ่ายล่วงหน้าค่าน้ ามันปาล์ม

จ านวน 15.66 ล้านบาท จากการโอนกลับรายการส ารองเนื่องจากได้รับคืนเงินค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า 

และการลดลงของรายการส ารองผลขาดทุนจากต้นทุนในการจัดหาสินค้าสูงกว่าราคาขายจ านวน 

23.03 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการรับค าสั่งซ้ือจากลูกค้ารายหนึ่ง จึงท าการสั่งซ้ือ

สินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายรายหนึ่งเพื่อที่จะท าการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีราคาขายน้ ามันปาล์มเฉลี่ย

อยู่ที่ประมาณ 16.50 บาท/กิโลกรัม แต่จากความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มในช่วงปลายปีที่เริ่ม 

มีการปรับราคาสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้จัดจ าหน่ายรายดังกล่าวไม่ได้ท าการส่งสินค้าให้แก่

บริษัท บริษัทจึงยังไม่ได้ท าการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ในปี 2562 จึงมีการตั้งส ารองจากรายการดังกล่าว

จ านวน 28.44 ล้านบาท คิดจากผลต่างของราคาตลาด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 35.00 บาท/กิโลกรัม เทียบกับราคาที่ตกลงกับลูกค้า ซ่ึงในปี 2563 มีการตั้งส ารองจาก

รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจ านวน 5.41 ล้านบาท คิดจากส่วนต่างของราคาตลาดของน้ ามันปาล์ม ณ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 38.50 บาท/กิโลกรัม เทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 

27 ธันวาคม 2562 ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 
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ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.67 4.02 16.50 1.71 24.17 146.48 

เงินลงทุนชั่วคราว 60.81 6.02 40.00 4.13 20.81 52.03 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 18.04 1.78 87.19 9.00 (69.15) (79.31) 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 524.26 51.86 488.54 50.46 35.72 7.31 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 242.00 23.94 220.19 22.74 21.81 9.91 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 885.78 87.62 852.42 88.04 33.36 3.91 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15.57 1.54 5.53 0.57 10.04 181.56 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 3.50 0.35 - - 3.50 100.00 

ค่าความนิยม 105.19 10.41 105.19 10.87 - - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.11 0.01 - - 0.11 100.00 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 1.29 0.13 (1.29) (100.00) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.68 0.07 3.81 0.39 (3.13) (82.15) 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 125.05 12.38 115.82 11.96 9.23 7.97 

รวมสนิทรพัย ์  1,010.83 100.00 968.24 100.00 42.59 4.40 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

หนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สินหมนุเวยีน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 

     ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

- - 35.80 3.70 (35.80) (100.00) 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 180.78 17.88 54.96 5.67 125.82 228.93 

หน้ีสินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.88 0.09 - - 0.88 100.00 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.98 0.20 - - 1.98 100.00 

เงินรับล่วงหน้า 102.25 10.12 112.60 11.63 (10.35) (9.19) 

ประมาณการหน้ีสิน 39.32 3.89 28.44 2.94 10.88 38.26 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15.41 1.52 7.88 0.81 7.53 95.56 

รวมหนี้สินหมนุเวยีน 340.62 33.70 239.68 24.75 100.94 42.11 

หนี้สินไมห่มนุเวยีน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 150.22 15.52 (150.22) (100.00) 

หน้ีสินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1.03 0.10 - - 1.03 100.00 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1.95 0.19 - - 1.95 100.00 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 0.84 0.08 1.01 0.10 (0.17) (16.83) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - - 0.30 0.03 (0.30) (100.00) 

รวมหนี้สินไมห่มนุเวยีน 3.82 0.37 151.53 15.65 (147.71) (97.48) 

รวมหนี้สิน 344.44 34.07 391.21 40.40 (46.77) (11.96) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 452.42  452.42  - - 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 301.61 29.84 301.61 31.15 - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 341.05 33.74 341.05 35.22 - - 

ก าไรสะสม       

     จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 5.00 0.49 5.00 0.52 - - 

     ยังไม่ได้จัดสรร (117.29) (11.60) (175.71) (18.15) 58.42 33.25 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิัท 530.37 52.47 471.95 48.74 58.42 12.38 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 136.02 13.46 105.08 10.86 30.94 29.44 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 666.39 65.93 577.03 59.60 89.36 15.49 

รวมหนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,010.83 100.00 968.24 100.00 42.59 4.40 
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สินทรัพย์รวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 1,010.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.59 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 

968.24 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลักๆ ดังนี้ 

- เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 20.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการน าเงินไปลงทุนในตั๋วเงิน

จ านวนประมาณ 61 ล้านบาท ท าให้เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 69.15 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช าระเงินจากลูกหนี้  

โดยเป็นลูกหนี้ที่ลดลงจากส่วนงานก๊อกน้ าจ านวนประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจาก 

ในปี 2562 มีการหยุดด าเนินธุรกิจและได้รับช าระหนี้คงค้างจากลูกหนี้การค้าส่วนงาน 

ก๊อกน้ าทั้งหมดแล้วในไตรมาส 1 ปี 2563 และจากลูกหนี้การค้าของส่วนงานน้ ามันปาล์มที่

ลดลงจากการรับช าระจ านวนประมาณ 60 ล้านบาท โดยสิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้

การค้าคงเหลือจากส่วนงานอสังหาริมทรัพย์จ านวนประมาณ 17 ล้านบาท ท าให้ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่นในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 35.72 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 โครงการ 

IKON77 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกค้าแล้วในไตรมาส 4 ปี 2563  

โดยสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ 45 ของจ านวนห้องทั้งหมด รวมถึงบริษัทมีการ

เริ่มด าเนินการในโครงการใหม่ IKON UDOMSUK โดยมีการซ้ือที่ดิน และได้เริ่มด าเนินงาน

ออก แบบ ในส่ ว นต่ า ง ๆ  แ ล้ ว  ท า ใ ห้ โ ด ย ร วมต้ น ทุ นพัฒน าอสั ง ห า ริ มทรั พย์ 

ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 21.81 ล้านบาท เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 

น้ ามันปาล์มที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 25 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 10.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย V81 มีการ

ด าเนินการในโครงการใหม่ IKON UDOMSUK โดยมีการก่อสร้างส านักงานขายชั่วคราว และ

เปิดขายโครงการใหม่นี้เมื่อไตรมาส 4 ปี 2563 ท าให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 

เพิ่มขึ้น 
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หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 344.44 ล้านบาท ลดลง 46.77 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 11.96 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 391.21  

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงหลักๆ ดังนี้ 

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 35.80 ล้านบาท 

โดยลดลงทั้งจ านวน เนื่องจากเป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภททรัสตร์รีซีทของธุรกิจก๊อกน้ า ซ่ึงได้

ยกเลิกการด าเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในปี 2563 บริษัทฯ จึงท าการ 

จ่ายช าระหนี้ทั้งหมด 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 125.82 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากส่วนงาน

อสังหาริมทรัพย์ โดยมาจากเจ้าหนี้การค้าจากส่วนงานอสังหาริมทรัพย์โครงการ IKON77  

ที่เพิ่มขึ้นจ านวนประมาณ 40 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระของ

โครงการ IKON77 อีกจ านวนประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และโอนกรรมสิทธิ์แล้วในไตรมาส 4 ปี 2563 

- เงินรับล่วงหน้า ลดลง 10.35 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ IKON77 ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

แล้ว ท าให้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลงประมาณ 20 ล้านบาท จากการรับรู้เป็นรายได้ และ

เ งินรับล่วงหน้าที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากการ เปิดขายโครงการใหม่  IKON UDOMSUK  

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 โดยมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึน้จ านวนประมาณ 10 ล้านบาท 

- ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น 10.88 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของประมาณการผลขาดทุน

จากต้นทุนสูงกว่ารายได้เพิ่มขึ้น 5.41 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีการออกใบสั่งขายแล้ว 

ยังส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่ครบถ้วนท าให้มีการตั้งส ารองรายการดังกล่าว โดยราคาตลาด

เฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 35 บาท/กิโลกรัม และราคาเฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 

2563 อยู่ที ่38.50 บาท/กิโลกรัม โดยราคาตลาดในปี 2563 มีการปรับเพิ่มขึน้ จึงท าให้ตัง้

ส ารองรายการหนี้สนิจากการประมาณการดังกล่าวเพ่ิมขึน้ และมาจากส่วนของประมาณการ

หนี้สินจากการรับประกันห้องชุดจ านวนประมาณ 5.47 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการ

ส าหรับค่าซ่อมแซมห้องชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายห้องชุดของโครงการ IKON77  

ซ่ึงอ้างอิงจากปริมาณการขายในปัจจุบัน และข้อมูลท่ีมีอยู่เกี่ยวกับรายการซ่อมแซม 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ ลดลง 150.22 ล้านบาท โดยลดลงทั้งจ านวน เนื่องจาก

เงินกู้ดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
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ของโครงการ IKON77 โดยโครงการได้มีการก่อสร้างแล้วเสรจ็และโอนกรรมสิทธิ์ใหลู้กค้าแลว้

ในไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นจ านวนร้อยละ 45 ของห้องชุดทั้งหมด ท าให้บริษัทได้มีการ 

จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารแล้วทั้งจ านวน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 530.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 12.38 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีจ านวน 471.95 

ล้านบาท เนื่องมาจากก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้น 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 136.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.94 ล้านบาท เนื่องมาจาก

ก าไรสุทธิส าหรับปีส าหรับส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมที่เป็นสาระส าคัญเป็นจ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัท วี สุขุมวิท 

81 จ ากัด (บริษัทย่อย) ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ จ านวน 45% จากการเข้าลงทุนซ้ือธุรกิจพัฒนา

เข้าลงทุนซ้ือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด (บริษัทย่อย) จ านวน 55% 

โดย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสีย  

ในสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาจากผู้ถูกซ้ือ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

โครงสร้างของเงินทุน 

จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างเงินทุนมาจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น 666.39 ล้านบาท และมาจากส่วนของหนี้สิน 344.44 ล้านาบาท คิดเป็นร้อยละ 

65.93 และร้อยละ 34.07 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในหนี้สินจ านวนดังกล่าวมาจากส่วนของ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้ าหนี้อื่ นจ านวน  180.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.49 ของหนี้สินรวม  

ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าจ านวน 101.85 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระจ านวน 

60.53 ล้านบาท และอื่นๆ 18.40 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนของหนี้สินที่มาจากเงินรับล่วงหน้าจาก

ลูกค้าในการจองซ้ือห้องชุดของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด 

(บริษัทย่อย) จ านวน 102.25 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 



 

 

 

204 | P a g e  

 

ผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 0.52 เท่า (2561 : 0.68 เท่า) ท้ังนี้มาจากหนี้สินรวมในปี 2563 ที่ลดลง

จากส่วนของเงินรับล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากก าไร

ส าหรับปีท่ีเพิ่มขึ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 89.36 ล้านบาท เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทเพิ่มขึ้น 58.42 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 30.94  

ล้านบาท โดยมาจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ที่เพ่ิมขึ้น 

หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งหมด 344.44 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 340.62 

ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 46.77 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายช าระหนี้ 

 

กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงนิรวม) 

2563 2562 2561 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 245.06 23.31 (293.59) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (33.24) (81.45) (2.08) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (187.65) (9.24) 378.29 

เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 24.17 (67.38) 82.62 

สภาพคล่องทางการเงิน 

กระแสเงินสด 

ในปี 2563 กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 

40.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีจ านวน 16.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.17 ล้านบาท ซ่ึงมี

การเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของปี 2563 จ านวน 245.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

221.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 23.31 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิจ านวน 115.10 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้อื่นจ านวน 128.42 ล้านบาท 
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- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของปี 2563 จ านวน 33.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน 

48.21 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 81.45 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากในปี 2562 มีจ่ายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย (บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด) จ านวน 121.51 ล้านบาท 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของปี 2563 จ านวน 187.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

178.42 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีจ านวน 9.24 ล้านบาท โดยเหตุผลหลัก

มาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินทั้งจ านวนแล้วประมาณ 

195.74 ล้านบาท 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2563 2562  

(ปรบัปรงุใหม)่ 

2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 3.56 4.80 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.35 0.60 1.79 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11.66 19.51 5.62 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 31 19 64 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 20.73 3.90 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 182 18 93 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 3.69 45.00 15.52 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 98 8 24 

Cash Cycle (วัน) 115 29 133 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 29.00% 7.93% 3.38% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 14.24% (0.24)% (23.84)% 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.37% (1.02)% (41.62)% 

อตัราสว่นแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.03% (0.68)% (30.10)% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.63 2.80 1.26 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.68 0.28 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า) - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.0484 (0.0000) (0.1728) 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.60 เท่า ลดลงจาก 3.56 เท่า ในปี 2562 จากการที่บริษัท 

มีหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียน 

- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที่ 0.35 เท่า ลดลงจาก 0.60 เท่า ในปี 2562 จากการ 

ที่บริษัทมีลูกหนี้ลดลงเนื่องจากรับช าระหนี้ในธุรกิจก๊อกน้ าและธุรกิจน้ ามันปาล์ม 

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า อยู่ที่ 11.66 เท่า ลดลงจาก 19.51 เท่า ในปี 2562 เนื่องจาก

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมี

สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึงโดยปกติการขายน้ ามนั

ปาล์มจะมีเครดิตเทอมในการรับช าระจากลูกหนี้อยู่ที่ประมาณ 15 - 30 วัน ซ่ึงยังคงสอดคล้อง

กับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 31 วัน และส าหรับการขายหอ้งชุดของธุรกิจอสังหารมิทรัพยโ์ดย

ปกติ ไม่มี เครดิตเทอม แต่จะ เป็นการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้ามาก่อนแล้วจึงท าการ 

โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มเป็นสัดส่วนถึง

ประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวม ซ่ึงเครดิตเทอมในการรับช าระอยู่ที่ประมาณ 15 - 30 วัน 

ท าให้ในปี 2563 นี้มีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าลดลง และระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย

เพิม่ขึ้น 

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ อยู่ที่ 1.98 เท่า ลดลงจาก 20.73 เท่า ในปี 2562 เนื่องจาก

ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ซ่ึงบริหารการซ้ือขายแบบ 

BACK TO BACK เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการสินค้าและความผันผวนของราคาน้ ามันปาลม์ 

ท าให้ไม่มียอดคงเหลือของสินค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากโครงการ IKON77 ได้

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนอาคารชุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นสินค้าคงเหลือแล้ว ซ่ึงโดย

ปกติระยะเวลาในการขายห้องชุดจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ท าให้ในปี 2563 นี้มีอัตราส่วน

หมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลง และระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้อยู่ที่ 3.69 เท่า ลดลงจาก 45 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม ซ่ึงโดยปกติจะไม่มีเครดิตเทอม เนื่องจาก

ต้องท าการจ่ายเพื่อช าระค่าสินค้าล่วงหน้าเพ่ือล็อคราคาซื้อขาย ณ วันที่สั่งซื้อและช าระราคา และ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติจะมีเครดิตเทอมในการช าระหนี้อยู่ที่ 30 วัน แต่เนื่องจากช่วง

ปลายปี  2563 โครงการ IKON77 มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ท าให้มีการ
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บันทึกต้นทุนค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกช าระเข้าไปทั้งหมด จึงท าให้อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ในปี 

2563  ลดลง และระยะเวลาช าระหนี้เพิ่มขึ้น 

- Cash Cycle อยู่ที่ 115 วัน เพิ่มขึ้นจาก 29 วัน ในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 ธุรกิจหลัก

ของบริษัท คือธุรกิจซ้ือขายน้ ามนัปาล์ม และธุรกจิอสงัหารมิทรัพย ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้ประมาณ

ร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึง Cycle ของการซ้ือมาขายไปโดยปกติจะอยู่ที่

ประมาณ 15 - 30 วัน แต่ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะค่อนข้างยาว จึงเป็นผลให้ Cash 

Cycle ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

- อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 14.37% เพิ่มขึ้นจาก (1.02)% ในปี 2562 เนื่องจากปี 

2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 89.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 5.32 

ล้านบาท 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อยู่ที่ 9.03% เพิ่มขึ้นจาก (0.68)% ในปี 2562 เนื่องจากปี 

2563 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 89.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 5.32  

ล้านบาท  

- อัตราการหมุนของสินทรพัย์ อยู่ที่ 0.63 เท่า ลดลงจาก 2.80 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากรายได้รวม

ในปี 2563 ที่ลดลง 

 

รายจ่ายลงทุน  

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในลักษณะของตั๋วเงินจ านวนประมาณ 61 ล้านบาท 

เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเงินฝากประจ าทั่วไป รวมถึงลงทุนในการซ้ือที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์จากการก่อสร้างส านักงานขายส าหรับโครงการใหม่ IKON UDOMSUK เพิ่มขึ้นจ านวน

ประมาณ 10 ล้านบาท 

 

 



 

 

 

208 | P a g e  

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการด าเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซ้ือขายน้ ามันปาล์ม และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 12 และ 86 ของรายได้รวมตามล าดับ ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่า สัดส่วนรายได้ของธุรกิจน้ ามันปาล์มลดลง จากการที่บริษัทฯ ได้ชะลอการขายน้ ามันปาล์มลง 

สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ท่ัวโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กระทบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นผลให้เกิด

สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นเพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ท าให้มีการขายน้ ามันปาล์ม

ลดลงอย่างมากจากปี 2562  

 บริษัทฯ ยังคงคาดว่าแนวโน้มการตลาดน้ ามันปาล์มในปี 2564 จะยังคงมีความเสี่ยงอยู่

ค่อนข้างมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 รวมถึงความผันผวนของราคาที่ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจน้ ามันปาล์ม อย่างไร

ก็ตามบริษัทฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนในการขาย และก าไรจากการด าเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด 

 ส าหรับในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มองหาโอกาสจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

โดยได้ด าเนินการลงทุนใน บริษัท วี สุขุมวิท 81 จ ากัด (บริษัทย่อย) รวมถึงเป็นการกระจายความ

เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในภาพรวม ซ่ึงในปี 2563 นี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่น่า

พอใจ ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานและก าไรได้ในไตรมาส 4  ของปี 2563 นี้  

 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดในปี 2564 จะยังมีความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการอยู่

มาก ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และอุปสงค์ของต่างชาติที่ลดลงอย่างมาจาก

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างไรก็ตามมี

นโยบายของรัฐบาลมาช่วยในผู้ประกอบการ และลูกค้า ส าหรับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมโอน ค่าจดจ านอง ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่านโยบายจากรัฐบาลนี้จะมาช่วยกระตุ้นยอดขายและ

ลดค่าใช้จ่ายลงได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก

จากนโยบายนี้ 

 

 

 


