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10 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับไตรมาส 1/2565
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงานงบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การรวม 43.58 ล้านบาท ลดลง 7.06 ล้านบาท หรื อ 13.95% เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายสิ นค้ากลุ่มผ้าทอ 33.77 ล้านบาท ลดลง 5.85 ล้านบาท หรื อ 14.78%
รายได้จากการขายสิ นค้ากลุ่มผ้าผืน 9.28 ล้านบาท ลดลง 1.61 ล้านบาท หรื อ 14.79 %
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ 0.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ล้านบาท หรื อ 335.22 %
ยอดการขายลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลให้
ลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม 40.58 ล้านบาท ลดลง 0.96 ล้านบาท หรื อ 2.31 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนขายสิ นค้ากลุ่มผ้าทอ
32.29 ล้านบาท ลดลง 0.55 ล้านบาท หรื อ 1.67 %
ต้นทุนขายสิ นค้ากลุ่มผ้าผืน
8.28 ล้านบาท ลดลง 0.41 ล้านบาท หรื อ 4.72 %
ต้นทุนขายลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมีค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในอัตรา 29.74%
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นรวม 3.01 ล้านบาท ลดลง 6.10 ล้านบาท หรื อ 67.00 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ อนื่
รายได้อื่นรวม 0.71 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 0.48 ล้านบาท หรื อ 211.83 %เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาทและค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตกลับรายการ
เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท
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ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม 6.59 ล้านบาท ลดลง 0.24 ล้านบาท หรื อ 3.47 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาท หรื อ 44.20%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 5.22 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาทหรื อ 3.55 %
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร 1.27 ล้านบาท ลดลง 0.08 ล้านบาทหรื อ 5.81 %
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน 0.11 ล้านบาท ลดลง 0.03 ล้านบาท หรื อ 19.09% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ขาดทุนก่อนภาษีและขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนก่อนภาษี 2.99 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท หรื อ 226.35% และภาษีเงินได้ 0.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท หรื อ 171.85% และขาดทุนสุ ทธิ 2.93 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 5.21 ล้านบาท หรื อ 228.44% เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจาก
เป็ นผลจากยอดขายลดลง 7.06 ล้านบาท เนื่ องจากลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมโดยส่ วนใหญ่เกิดการ
ชะละตัวของเศรษฐกิ จ สถานการณ์ ดงั กล่าวนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ น
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินดังนี้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม 478.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.09 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 3.25% เมื่อเทียบกับปี 2564
มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1) สิ นทรัพย์ หมุนเวียนรวม 187.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.43 ล้านบาทหรือ 4.12% :- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.62 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 1.85 ล้านบาท
- สิ นค้าคงเหลือลดลง 2.59 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น 0.03 ล้านบาท เนื่องจากกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.21 ล้านบาท
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2) สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนรวม 290.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.66 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น 2.71% :- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 1.08 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้อาคารเพิ่มขึ้น 7.48 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม TFRS 16
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น 0.05 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินรวมจานวน 65.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.90 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 37.34% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1) หนีส้ ิ นหมุนเวียนรวม 26.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.46 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 89.49% :- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5.22 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.60 ล้านบาท
- ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้น 2.67 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม
TFRS 16
- ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.13 ล้านบาท
2) หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนรวม 39.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 16.00%
- หนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารเพิม่ ขึ้น 4.83 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม TFRS 16
- ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.62 ล้านบาท
3) ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม 412.96 ล้านบาทลดลง 2.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 0.68% เมื่อเทียบกับปี 2564
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป :งบการเงินรวม
ผลการดาเนินงาน:รายได้จาการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน:สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน:อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

หน่ วย
(ล้านบาท)

หน่ วย
(ล้านบาท)

เท่า
%
%
%
เท่า
เท่า

31 มี.ค. 2565

31 มี.ค.2564

43.05
0.53
43.58
(2.93)
31 มี.ค. 2565

50.52
0.12
50.64
2.28
31 มี.ค. 2564

478.82
65.86
412.96

506.67
69.01
437.66

7.12
(6.72)
(0.71)
(0.61)
0.16
(25.49)

6.26
4.50
0.52
0.45
0.16
17.96

ผลการดาเนินงานงบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การรวม 34.58 ล้านบาท ลดลง 4.15 ล้านบาท หรื อ 10.72% เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการขายสิ นค้ากลุ่มผ้าทอ 18.23 ล้านบาท ลดลง 2.99 ล้านบาท หรื อ 14.09%
รายได้จากการขายสิ นค้ากลุ่มผ้าผืน 7.51 ล้านบาท ลดลง 1.09 ล้านบาท หรื อ 12.67%
รายได้จากการขายวัตถุดิบ,วัสดุ 8.61 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท หรื อ 1.36%
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ 0.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรื อ 25.36%
ยอดการขายลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลให้
ลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายและให้บริ การรวม 33.91 ล้านบาท ลดลง 1.15 ล้านบาท หรื อ 3.27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
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ของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนขายสิ นค้ากลุ่มผ้าทอ 18.34 ล้านบาท ลดลง 0.78 ล้านบาท หรื อ 4.10%
ต้นทุนขายสิ นค้ากลุ่มผ้าผืน 7.13 ล้านบาท ลดลง 0.25 ล้านบาท หรื อ 3.32%
ต้นทุนขายวัตถุดิบ,วัสดุ 8.44 ล้านบาท ลดลง 0.12 ล้านบาท หรื อ 1.36%
ต้นทุนขายลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมีค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในอัตรา 29.17%
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้น 0.67 ล้านบาท ลดลง 3.01 ล้านบาท หรื อ 81.85% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ อนื่
รายได้อื่น 0.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาท หรื อ 180.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาทและค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตกลับรายการ
0.08 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม 5.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาทหรื อ 0.96%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการขาย 0.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาทหรื อ 894.94%
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 4.47 ล้านบาท ลดลง 0.0009 ล้านบาทหรื อ 0.02%
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร 1.11 ล้านบาท ลดลง 0.02 ล้านบาทหรื อ 1.31%
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน 0.12 ล้านบาท ลดลง 0.02 ล้านบาท หรื อ 11.27 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ขาดทุนก่ อนภาษีและขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนก่อนภาษี 4.79 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท หรื อ 145.68%, ภาษีเงินได้ 0.27 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น 0.07 ล้านบาท หรื อ 33.26 % และมีขาดทุนสุ ทธิ 4.52 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.77 ล้านบาท หรื อ 158.97% เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุกาไรสุ ทธิลดลงเป็ นผลมาจาก
เป็ นผลจากยอดขายลดลง 4.15 ล้านบาท เนื่ องจากลูกค้าชะลอการสั่งซื้ อ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมโดยส่ วนใหญ่เกิดการ
ชะละตัวของเศรษฐกิ จ สถานการณ์ ดงั กล่าวนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ น
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
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ฐานะการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินดังนี้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม 379.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.12 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น 3.30% เมื่อเทียบกับปี 2564
มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
3) สิ นทรัพย์ หมุนเวียนรวม 121.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.38 ล้านบาทหรือ 3.73% :- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 6.03 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น 1.25 ล้านบาท
- สิ นค้าคงเหลือลดลง 3.38 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่ นเพิ่มขึ้น 0.005 ล้านบาท เนื่ องจากกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากเงิ น
ลงทุน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.48 ล้านบาท
4) สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนรวม 257.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.74 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น 3.10% :- สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.14 ล้านบาท ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 0.37 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อาคารเพิ่มขึ้น 7.48 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม TFRS 16
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.25 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น 0.20 ล้านบาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินรวมจานวน 56.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.53 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 41.44% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังนี้
4) หนีส้ ิ นหมุนเวียนรวม 21.08 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11.15 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 112.28% :- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาท
- ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้น 2.67 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม
TFRS 16
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.12 ล้านบาท
5) หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนรวม 35.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 17.96%
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- หนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารเพิ่มขึ้น 4.83 ล้านบาท ผลจากการปฏิบตั ิตาม TFRS 16
- ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท
6) ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม 322.73 ล้านบาทลดลง 4.41 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 1.35% เมื่อเทียบกับปี 2564
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป:งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่ วย
(ล้านบาท)

ผลการดาเนินงาน:รายได้จาการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริ การ
รายได้รวม
กาไรสุทธิ

หน่ วย
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน:สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน:อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า
%
%
%
เท่า
เท่า

31 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2564

34.35
0.22
34.57
(4.52)
31 มี.ค.2565

38.55
0.18
38.73
(1.74)
31 มี.ค.2564

379.13
56.40
322.73

409.21
58.38
350.83

5.78
(13.07)
(1.40)
(1.19)
0.17
(38.22)

5.40
(4.51)
(0.50)
(0.43)
0.17
(13.16)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางอรสา ครุ ธกูล)
กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ฝึ กฝน)
กรรมการ
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