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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

1) ภาพรวม 
 
ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเติบโตในส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย 
บรษิทัยงัคงด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนของยางเครื่องบนิ ยางรถยนต์นัง่ และยางทีผ่ลติใหแ้ก่ผูผ้ลติ
รถยนตช์ัน้น า (OEM) 
 
ปรมิาณการขายยางเครื่องบนิเพิม่ขึน้ถงึ 33% สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม
และความตอ้งการของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ส าหรบัปรมิานการสง่ออกของยางรถยนตเ์พิม่ขึน้ 27% เกดิจากปรมิาณ
การผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ ผลประกอบการที่ดีขึ้นนี้ เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้น 
รวมถงึการปรบัปรุงวธิกีารท างานต่างๆในช่วงทีผ่่านมา  
 
บริษัทได้ท าการปิดโรงงาน และหยุดกระบวนการผลติเป็นการชัว่คราวในช่วงไตรมาสที่ 3 การปิดโรงงาน
ดงักล่าว ท าใหเ้กดิผลกระทบในเชงิลบอย่างมสีาระส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทัฯในช่วงไตรมาส 3 นี้ 
 
บรษิทัฯยงัคงมาตรการในการรบัมอืกบัการระบาดของโควดิ-19 ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดขีอง
พนักงาน ลูกคา้ และสงัคม ซึ่งยงัเป็นสิง่ทีท่างบรษิทัฯไดใ้ห้ความสาคญัอย่างสูงสุด และยงัคงใหค้วามสาคญั
กบัการติดตามและเฝ้าระวงัผลกระทบทางการเงนิในส่วนของผลการดาเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอและแหล่งทีม่าของเงนิทุนหมุนเวยีนมเีพยีงพออย่างสม่ าเสมอ
ในการดาเนินธุรกิจไปจนกว่าธุรกิจยานยนต์และความต้องการของตลาดยางรถยนต์และยางเครื่องบินจะ
กลบัมาอยู่ในสภาวะปกต ิ

 

ไฮไลท์ของการด าเนินงานปี 2564 
1) รายไดจ้ากการขาย: บรษิทัฯ มยีอดขายสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 4,092 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2563 จ านวน 3,445 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 19 
2) ต้นทุนขาย: ต้นทุนขายของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 87.4 ของ

ยอดขายสุทธซิึ่งต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2563 ซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 88.8 โดยไดร้บัแรงหนุนจากการเติบโต
ของยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
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3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ บริษัท ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 534.6 ลา้นบาท 

4) สนิทรพัย์: สนิทรพัย์รวมของ บริษัท ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 7,559 ล้านบาท
เพิม่ขึน้ 939 ลา้นบาทจากปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 หรอื 14% เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องจกัรใหม่ทีจ่ าเป็นใน
การยกระดบัขดีความสามารถของโรงงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิทัฯผูผ้ลติรถยนตช์ัน้น า 

5) ขาดทุนสุทธิ: บริษัทมีผลขาดทุน ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 32 ล้านบาทเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธใินงวดเดยีวกนัของปี 2563 จ านวน 176 ลา้นบาท ซึ่งผลกระกอบการทีด่ขี ึน้นัน้ได้รบั
ผลกระทบจาการเพิม่ขึน้ของยอดขายในปี 

 
2) ผลการด าเนินธรุกิจ 

(1) สภาพคล่องทางการเงนิ 

ก. อตัราสว่นสภาพคล่องลดลงจาก 0.98 เป็น 0.72 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และ
การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ 

ข. อตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้เป็น 1.14 เท่า จาก 0.87 เท่าในปี 2563 สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเจา้หนี้การคา้ 

ค. อตัราการหมุนเวียนของสนิทรพัย์ลดลงเป็น ร้อยละ -0.43 ในปี 2564 จาก ร้อยละ -2.66 ในปี 2563 
เนื่องจากยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้ 

ง. บรษิทัปรบัปรุงระยะเวลาเกบ็เงนิเฉลีย่จาก 67 วนัในปี 2563 เป็น 57 วนัในปี 2564 

จ. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ลดลงจาก 105 วนัในปี 2563 เป็น 101 วนัในปี 2564 

ฉ. วนัช าระเงนิของบญัชเีจา้หนี้เพิม่ขึน้จาก 120 วนัในปี 2563 เป็น 141 วนัในปี 2564 

(2) อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จาก 11.2% ในปี 2563 เป็น 12.6% 
ในปี 2564 โดยไดร้บัแรงหนุนจากการเตบิโตของยอดขายในปี 

(3) ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) เพิม่ขึน้จาก -2.7 ในปี 2563 
เป็น -0.4 ในปี 2564 

(4) นโยบายทางการเงนิ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึ้นจาก 0.87 ในปี 2563 เป็น 1.14 ในปี 
2564 


