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เลขท่ี CHO 30/2564    
       
 วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะห์ฝา่ยจัดการ ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
 ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (CHO) ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2564 
งวดเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส ำหรับงวดไตรมำส 
2/2564 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีผล
ขำดทุนส ำหรับงวด 
จ ำนวน  97.97 ล้ำน
บำท และมีผล
ขำดทุนส ำหรับงวด
คร่ึงปีแรก 2564 
จ ำนวน 156.43 ล้ำน
บำท 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน : 
งวดไตรมำส 2 ปี 2564  มีผลขาดทุนส าหรับงวด 97.97 ล้านบาท เกิดจากรายได้ตามสัญญา
ลดลง 5.30 ล้านบาท หรือลดลง 27.21% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าในกลุ่มสายการบินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ชะลอการลงทุนและลูกค้าสายการบินรายใหญ่ในประเทศเข้าสู่ขั้นตอนฟื้น ฟู
กิจการ โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มงานบริการซ่อมบ ารุงทั้งศูนย์ซ่อมรถบรรทุก และงานซ่อม
บริการตามสัญญา 62.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.24 ของรายได้รวม ซึ่งผลกระทบโควิค-
19 อย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลให้ในไตรมาส 2/2564 มีผลขาดทุน    
 
งวดคร่ึงปีแรกปี 2564  มีผลขาดทุนส าหรับงวด 156.43 ล้านบาท เกิดจากรายได้ตามสัญญา
ลดลง 90.29 ล้านบาท หรือลดลง 59.63% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน ท าให้ไม่มี
รายได้ต่างประเทศ ในส่วนของผลิตภัณฑ์รถล าเลียงอาหาร และลูกค้าสายการบินรายใหญ่ใน
ประเทศประสบปัญหาเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ภาครัฐและเอกชนชะลอการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  
ประกอบกับบริษัทได้มีการตั้งส ารองลูกหนี้ในกลุ่มที่รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยในครึ่งปีแรก 
2564 บริษัทยังคงมีรายได้ในกลุ่มบริการซ่อมบ ารุง 130.15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 65.38% 
ของรายได้รวมในครึ่งปีแรก 2564 แต่ยังไม่พอเพียงกับต้นทุน และค่าใช้จ่ายจึงส่งผลให้มีผล
ขาดทุนในงวดครึ่งปีแรกปี 2564 
 
รำยได้ : 
ไตรมำส 2 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 81.11 ล้านบาท ลดลง 10.50% เทียบกับ
ปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช่ือไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ท่ีกระทบ
ต่อรายได้จากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษประเภทรถล าเลียงอาหาร ทั้งลูกค้า ในประเทศ 
ต่างประเทศ  และกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของฐานของลูกค้าในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ 
โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มบริหารงานโครงการและงานบริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุก รถโดยสาร 
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จากศูนย์ซ่อมรถบรรทุก รายได้จากงานบริการซ่อมตามสัญญากับกลุ่มลูกค้าโลจิสติก หน่วยงาน
ภาครัฐ และการให้บริการรถเช่ารับส่งพนักงาน โดยในไตรมาส 2/2564 มีรายได้จากการขายและ
บริการจ านวน 62.65 ล้านบาท ลดลง 7.11% จากมาตรการหยุดการเดินรถประจ าทางในช่วงการ
แพร่ระบาทเช้ือไวรัส COVID-19 และมีรายได้อื่นจ านวน 4.29 ล้านบาท ที่เป็นรายได้มาจาก
ดอกเบี้ยรับ การบริหารการจัดการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายได้จากการขายเศษวัสดุที่เหลือจาก
การผลิต 
 
งวดคร่ึงปีแรก ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 199.06 ล้านบาท ลดลง 35.78%  
เทียบกับปีก่อน มาจากรายได้ตามสัญญาลดลง 59.63% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ที่กระทบกับรายได้จากผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษประเภทรถล าเลียง
อาหาร ทั้งลูกค้าในประเทศ ต่างประเทศ  และกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานของฐานของลูกค้าใน
ประเทศ ท่ีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ของภาครัฐ โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มบริหารงานโครงการและงานบริการซ่อม
บ ารุงรถบรรทุก รถโดยสาร จากศูนย์ซ่อมรถบรรทุก รายได้จากงานบริการซ่อมตามสัญญากับกลุ่ม
ลูกค้าโลจิสติก หน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการรถเช่ารับส่งพนักงาน โดยในครึ่งปีแรกปี 2564 
มีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 130.15 ล้านบาท ลดลง 9.12% เป็นผลมาจากมาตรการ
หยุดการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส และ
มีรายได้อื่นจ านวน 7.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยรับ การบริหารการจัดการบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง และรายได้จากการขายเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต 
 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย : 
ในไตรมำส 2 ปี 2564  

- ต้นทุนรวม 112.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อน
เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงทีแ่ละการตั้งส ารองตามมาตรฐานบัญชี 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 4.67 ล้านบาท ลดลง 13.51% โดยบริษัทตั้งผลตอบแทนจาก
การตามยอดขาย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 29.54 ล้านบาท ลดลง 27.85% โดยงวดเดียวกันของปีก่อนมีการตั้ง
ส ารองลูกหนี้ 14.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการและมีการ
ปรับลดลูกค้ารายอื่นลงจ านวน 4.32 ล้านบาท   

 
งวดคร่ึงปีแรก ปี 2564  

- ต้นทุนรวมเท่ากับ 226.66 ล้านบาท ลดลง 10.59% ตามสัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวของปีก่อน 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 8.83 ล้านบาท ลดลง 28.46% โดยบริษัทตั้งผลตอบแทนจาก
การขายตามยอดขาย 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  57.67 ล้านบาท ลดลง 24.80% โดยลดลงจากนโยบายลดค่าใช้จ่าย
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ของบริษัท 

-  
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น : 
งวดไตรมาส 2 ปี 2564 และครึ่งปีแรกปี 2564 มีขาดทุนข้ันต้น 35.59 ล้านบาท และ 35.39 ล้าน
บาท โดยมีอัตราขาดทุนขึ้นต้นในอัตรา 43.88% และ 17.78% 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน : 
ไตรมาส 2 ปี 2564 และครึ่งปีแรกปี 2564 มีจ านวน 31.74 ล้านบาท และ 60.60 ล้านบาท ลดลง 
14.89% และ ลดลง 19.16% จากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นรายการดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
ของบริษัท และการใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน  
 
สรุปฐำนะทำงกำรเงิน : 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีสินทรัพย์รวม 
3,143.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.09  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.16% จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 จากเงินมัดจ าจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการผลิต โดย ณ 30 มิถุนายน 
2564 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 3.00 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
0.66 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt D/E Ratio) เท่ากับ 
2.55 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.51 เท่า เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีลดลง
จากผลการด าเนินงาน 

            
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                             บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                  (นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย) 
                                                     กรรมการผู้จัดการใหญ ่และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

 


