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คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินสําหรับผลการดําเนินงาน ปี

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี

สินสุดวันที

ธันวาคม

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงาน สําหรับผลการดําเนินงาน
สินสุดวันที ธันวาคม
ดังนี

รายได้
ในปี
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,314.74 ล้านบาท ลดลง 13.52 % จากปีก่อน ทีมีรายได้จากการขาย 1,520.28
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก จากผลกระทบโควิด- ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากการประกาศการใช้ new normal ใน
ธุรกิจต่างๆ รวมถึงสถานศึก ษา ระงับเทียวบิน ซึงส่งผลให้นกั ท่ องเทียวน้อยลงและทํา ให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ต าม
บริษัทยังคงมียอดขายเติบโตจาก (ก) กลุ่มเครืองดืม non coffee ในมุม All Café ทีมากขึนตามจํานวนสาขา การเพิมเมนู
ใหม่ตามฤดูกาล และเพิมขนาดผลิตภัณฑ์ (ข) กลุม่ สินค้าทีร่วมพัฒนากับ B2B
รายได้อื น
ในปี
บริษัทฯ มีรายได้อืน . ล้านบาท ลดลง . % จากปี ก่อน ทีมีรายได้อืน 7.09 ล้านบาท โดยรายได้อืนที
ลดลงจาก รายได้อืนจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมทีลดลง เนืองจากผลตอบแทนลดลงตามอัตราดอกเบีย
ท้องตลาด
ต้นทุนขาย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนขายทีลดลง 17.46 % โดยในปี 256 มีตน้ ทุนขาย 869.49 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุน
ขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ 66.13 % หรือคิดเป็ นอัตรากํา ไรขันต้นเท่ากับ 33.87 % เมือเปรียบเทียบกับปี ก่อนบริษัท
ฯ มีตน้ ทุนขาย 1,053.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ เท่ากับ 69.29 % หรือคิดเป็ น
อัตรากําไรขันต้นเท่ากับ 30.71 % ต้นทุนลดลงตามยอดขายทีเพิมขึน และการบริหารจัดการควบคุมพัฒนาค่าใช้จา่ ยให้มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน ส่วนสาเหตุทีอัตรากําไรขันต้นเพิมขึน เป็ นผลมาจากยอดขายของสินค้าทีมีกาํ ไรสูงมีสดั ส่วนเพิมขึน
และจากการทีบริษัทฯ พัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนือง ซึงทําให้อตั รากําไรขันต้นโดยรวมของบริษัทเริมสูง
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย . ล้านบาท ลดลง 27.07 % จากปีก่อน ทีมีค่าใช้จ่ายในการขาย 193.21
ล้านบาท สาเหตุทีลดลงเนืองจาก บริษัทฯ มีการควบคุม ค่ าใช้จ่ ายในการส่ง เสริ ม การขาย โปรโมชันสินค้าต่ า งๆ และ
โฆษณาทังในประเทศและต่างประเทศมากขึน เพือให้มีประสิทธิภาพมากขึน

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร . ล้านบาท ลดลง . % จากปี ก่อน ทีมีค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 72.62
ล้านบาท ซึงค่าใช้จา่ ยบริษัทฯ เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและควบคุม ให้อยู่ในงบประมาณ
อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารอืนทีลดลงจากปี ก่อน ) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทีลดลงจากปี ก่อน . ล้าน
บาท เนืองจากค่าเงิ นบาทแข็ ง ค่าของเงิน ลงทุน กองทุนต่า งประเทศซึงยัง ไม่รับ รู ข้ าดทุนจากอัตราแลกเปลียน และ )
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า . ล้านบาทเนืองจากบริษัทฯ ได้จาํ หน่ายสัดส่วนการลงทุนในกิจกา
ร่วมค้าเนืองจากไม่ได้เป็ นไปตามเป้าทีวางไว้ในปี กอ่ น
รายได้ทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ทางการเงิน 1.99 ล้านบาท ลดลง 21.02 % จากปี ก่อน ทีมีตน้ ทุนทางการเงิน 2.52 ล้านบาท
เนืองจากอัตราดอกเบียเงินฝากลดลง
ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน 1.18 ล้านบาท เพิมขึน 236.44 % จากปี ก่อน ทีมีตน้ ทุนทางการเงิน 0.35 ล้าน
บาท โดยต้นทุนทางการเงินเกิดจากดอกเบียเช่าซือตามสัญญาเช่าทางการเงินเพือดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ 188.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 14.31 % เพิมขึน 29.19 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
18.34 % จากปี ก่อนทีมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 159.18 ล้านบาทคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 10.42 % สาเหตุหลักมาจากอัตรากํา ไร
ขันต้นของบริษัทฯ เพิมขึน โดยมาจากการเพิมยอดขายในส่วนสินค้าทีมีกาํ ไรสูงจากการพัฒนาต้นทุนอย่างต่อ เนืองและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน
แผนการดําเนินของปี 2564
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ทงปี
ั 2564 จะเติบ โตร้อยละ 10-15 จากปี ก่อน เนืองจากจะเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่า เพิมให้กับ
สินค้าเดิม และออกสินค้าใหม่ตามเทรนด์ผบู้ ริโภค และร่วมพัฒนาสินค้าให้กบั ลูกค้า
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
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