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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีการปรับตัวดีข้ ึนเล็กน้อยจากการบริ โภค
ของภาคเอกชนที่ขยายตัวสู งขึ้น อันเนื่ องมาจากมาตรการภาครัฐเพื่อกระตุน้ การบริ โภค อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้
เริ่ มทยอยสิ้ นสุ ดลงในช่วงครึ่ งหลังของปี 2559 ในส่ วนภาคอุตสาหกรรมการส่ งออกยังคงชะลอตัว เนื่ องจากเศรษฐกิ จ
ของประเทศคู่คา้ มีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าที่ เคยมี การประเมิ นไว้ ในขณะที่ ประเทศญี่ ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่ สาคัญของ
บริ ษทั ยังคงประสบปั ญหาในการฟื้ นตัวของสภาพเศรษฐกิ จ แม้รัฐบาลจะมี มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จออกมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ในขณะที่ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีการแข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน รวมถึงปริ มาณขายที่ลดลงจากปริ มาณการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั คู่คา้ ที่ประเทศญี่ปุ่นลดลง
ส่งผลให้บริ ษทั บันทึกรายได้รวมจากการขายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ตามงบการเงินลดลง ที่มูลค่า 395.84 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับยอดขายในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่มีมูลค่า 443.55 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 10.76 โดยบริ ษทั มีผลกาไร
สุ ทธิ ตามงบการเงิน มูลค่า 64.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 8.17 เมื่อเที ยบกับกาไรสุ ทธิ มูลค่า 69.72 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2559 ร้อยละ 28.65 ลดลงเล็กน้อยจากอัตรากาไรขั้นต้น
ในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ ร้อยละ 29.27 อย่างไรก็ดี บริ ษ ัทได้มีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสู งขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2559 ที่
6.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.03 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษทั จึงมีอตั รากาไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ
ร้อยละ 16.17 ซึ่งสูงเล็กน้อยขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากาไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ร้อยละ 15.72
เมื่อเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 3 ปี 2559 กับไตรมาส 3 ปี 2558 พบว่า บริ ษทั มีรายได้จากการ
ขายลดลงร้อยละ 1.17 แต่เนื่องจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตร
มาสเดี ยวกันของปี ก่อน ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ สูงขึ้นร้อยละ 7.35 จากผลกาไรสุ ทธิ 59.64 ล้านบาท ในไตร
มาส 3 ปี 2558
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่ องมาจากปั จจัยหลักของการผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559 เที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่ อ เหรี ยญสหรั ฐ อ้างอิ ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ 34.84 บาท/เหรี ย ญสหรั ฐ และ 35.25 บาท/เหรี ย ญสหรั ฐ
ตามลาดับ รวมไปถึงราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ เริ่ มขยับตัวสู งขึ้น ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ อาจส่ งผลกระทบต่อเนื่ องต่อรายได้
ต้นทุนการผลิต และผลกาไรของบริ ษทั ในช่วงไตรมาสที่ 4 ได้
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ในไตรมาส 3 ปี 2559[พิบริมษพ์ทั คไม่
ีรายการที
่มิได้เกิดหรืขึ้อนบทสรุ
ประจปาในงบการเงิ
ประจคุาไตรมาส
และบริ
ำอ้มำงอิ
งจำกเอกสำร
ของจุดที่นำ่ นสนใจ
ณสำมำรถจั
ด ษทั ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญตชีำแหน่
จึงไม่งกล่
มีผอลกระทบต่
องบการเงิ
นอย่างมีนให้ยั ใสช้าคั
งข้ อควำมได้
ทกุ ทีใ่ นเอกสำร
แท็ญบ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
1. สภาวะเศรษฐกิ จโลกและประเทศคู่คา้ ที่ สาคัญของบริ ษทั เช่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งอาจยังคงฟื้ นตัวใน
ระดับ ที่ ช้าๆ ต่อไปอันเป็ นผลมาจากการลงทุ นที่ ซบเซา การค้าชะลอตัว และราคาสิ น ค้าอุป โภค
บริ โภคตกต่ า แม้จะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง เช่นการที่ ธนาคารแห่ งประเทศญี่ปุ่น
ยังคงดาเนิ นนโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ รวมถึงการปรับตัวเลขประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง
2. ปั ญหาภัยแล้งอย่างรุ นแรงในประเทศไทยในฤดูกาลที่ผา่ นมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทาง
การเกษตรในเรื่ องปริ มาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ทาให้บริ ษทั มีตน้ ทุนการผลิตและต้นทุนสิ นค้าคง
คลังต่อหน่วยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั พยายามที่จะกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์เช่น นโยบายการบริ หารจัดการต้นทุนที่ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องโดยการคัดเลือก
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้า
ในตลาดใหม่นอกเหนื อจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และการดาเนิ นนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
สิ นค้า
3. สถานการณ์ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ สกุลเงิ นเยนญี่ ปุ่นแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
เทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจทาให้บริ ษทั ได้เปรี ยบในการแข่งขันเรื่ องราคามากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าเงิน
บาทที่เริ่ มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจส่งผลต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั
4. ปั จจัยเรื่ องราคาน้ ามันโลกที่ เริ่ มปรับตัวขึ้ น อาจส่ งผลต่อต้นทุ นขาย และค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่
สูงขึ้น
5. ข้อตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) ซึ่งอาจ
เปิ ดโอกาสให้สหรัฐอเมริ กา สามารถกระตุน้ การส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรแช่แข็งไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางการค้าหรื อภาษี ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในด้านลบ ต่อความสามารถใน
การแข่งขันของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริ กา อาจมี การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของข้อตกลงหุ ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งบริ ษทั จะติดตาม
ความคืบหน้าสถานการณ์น้ ี อย่างใกล้ชิด เพื่อกาหนดแนวทางและนโยบายการจัดการให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
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สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิ[พินมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
โครงสร้ ำงรำยได้

ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ

1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้

รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 2558
395.29
5.24
400.53

ไตรมาส 2
ปี 2559
435.53
8.03
443.55

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 3
ปี 2559
386.18
9.67
395.84

%
%
QoQ YoY
-11.33 -2.31
20.41 85.18
-10.76 -1.17

มูลค่า (ล้านบาท)
เก้าเดือน
2558
1,099.93
14.69
1,114.61

เก้าเดือน
2559
1,125.53
22.00
1,147.53

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YTD
2.33
49.80
2.95

ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขาย 395.84 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสก่อนลดลง 47.71 ล้าน
บาท โดยมี รายได้จากการขายต่างประเทศลดลงร้ อยละ 11.33 เมื่ อ เที ยบกับไตรมาสก่ อน อันเนื่ องมาจากการที่
ฤดูกาลคาสั่งซื้ อสู งจากต่างประเทศเริ่ มสิ้ นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีรายได้จากการขายในประเทศที่สูงขึ้นร้อยละ
20.41 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบจากการเพาะปลูกในช่วงภัยแล้ง เหมาะแก่การขายใน
ประเทศมากกว่าการขายต่างประเทศ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายในไตรมาส 3 ปี 2559 กับไตรมาส
เดี ย วกัน ของปี ก่ อ นพบว่าบริ ษ ัท มี ร ายได้ร วมจากการขายลดลง 4.69 ล้านบาท คิ ด เป็ นลดลงร้ อ ยละ 1.17 อัน
เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเหรี ยญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
รายได้รวมจากการขายในช่วงเก้าเดือนปี 2559 มีมูลค่า 1,147.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขาย
ในช่ วงเก้าเดื อ นปี 2558 ที่ มี มู ล ค่า 1,114.61 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัต ราเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.95 อัน เป็ นผลมาจากอัต รา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐซึ่ งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเมื่อปี ก่อน อย่างไรก็ตาม
ปริ ม าณการขายสิ น ค้าเพิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยเมื่ อ เที ยบกับ ปริ ม าณการขายสิ น ค้าในช่ วงเก้าเดื อ นแรกของปี ก่ อ น อัน
เนื่องมาจากปริ มาณขายในประเทศที่สูงขึ้น
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้อื่น 3.73 ล้านบาท ลดลงจากรายได้อื่นในไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ 4.24 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นลดลง 0.50 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั
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ต้ นทุนขำย

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีมูลค่า 282.42 ล้านบาท ลดลง 31.30 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
9.98 เมื่ อเที ยบกับ ไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่ งมี มู ล ค่ า 313.71 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัท มี ยอดขายสิ น ค้าที่ ลดลง และเมื่ อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบงวดเก้าเดือนของปี 2559 เทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2558 พบว่าต้นทุนขายลดลง 14.08 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
 ต้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ลดลง เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพวัต ถุ ดิ บ จากการเก็ บ เกี่ ย วในฤดู ก าลก่ อ นดี ข้ ึ น ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตดีข้ ึนโดยมีอตั ราสู ญเสี ยน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายอาจปรับตัวสู งขึ้น
ในอนาคต จากคุณภาพวัตถุดิบที่ได้จากการเพาะปลูกในช่วงภัยแล้ง
 ต้นทุนโสหุ ้ยการผลิตลดลง เนื่ องจากต้นทุ นค่าน้ ามันเตาในช่วงที่ มีการผลิตลดลง จากสถานการณ์
ราคาน้ ามันโลกที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้ า และค่าแรงงาน ลดลงเนื่ องจากบริ ษทั มี
กิจกรรมการผลิตลดลง และประสิ ทธิ ภาพในการผลิตที่ ดีข้ ึน จากคุณภาพของวัตถุดิบที่ ดีข้ ึนในการ
เก็บเกี่ยวฤดูกาลก่อน อย่างไรก็ตาม จากสถาการณ์ราคาน้ ามันที่เริ่ มปรับตัวสู งขึ้น อาจส่ งผลกระทบ
ต่อต้นทุนขายที่สูงขึ้นในอนาคต
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 44.14 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี
2559 ที่ 48.41 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากปริ มาณขายที่ ลดลง และลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558 ที่ 45.32
ล้านบาท และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในช่วงเก้าเดือนปี 2559 เปรี ยบเทียบกับเก้าเดือนปี 2558 พบว่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงเล็กน้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ งในประเทศลดลงอันเนื่องมาจากค่าน้ ามัน
รถขนส่งเฉลี่ยลดลงจากสถานการณ์ราคาน้ ามันโลก
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2559 ลดลง เป็ นร้อยละ 28.65 จากร้อยละ 29.27 ในไตรมาส 2 ปี
2559 อันเป็ นผลมาจากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่ องของค่าเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และมีอตั รากาไรจากการดาเนิ นงานใน
ไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20.18 จากร้อยละ 19.55 ในไตรมาส 2 ปี 2559 เนื่องจากค่าเงินบาทที่เริ่ มแข็งค่าขึ้น
ส่งผลให้บริ ษทั มีผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่า 6.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 ซึ่ งบริ ษทั มีกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ ยน 1.03 ล้านบาท จากสัญญาขายเงิ นล่วงหน้ารับชาระซึ่ งมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่ สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยน
บันทึกขาย
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กำไรสุ ทธิ

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 3 ปี 2559 เท่ากับ 64.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.17 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ ใน
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ 69.72 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และต้นทุน
ขายต่อหน่ วยที่ ปรั บตัวสู งขึ้ น จากปั จจัยการผลิ ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ ามันที่ เริ่ มปรับตัวสู งขึ้น และคุ ณ ภาพของ
วัตถุดิบในช่วงที่ เกิ ดภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สูงขึ้น 4.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยเป็ นผลมาจากกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐที่บริ ษทั ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยง
ไว้ โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.87 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
13.57 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและภาษี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม
และค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น (บาท)

ไตรมาส 3
ปี 2558
400.53
274.20
126.33
(13.57)
2.63
45.32
70.07

ล้านบาท
ไตรมาส 2
ปี 2559
443.55
313.71
129.84
1.03
4.24
48.41
86.69

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
%
%
เก้าเดือน เก้าเดือน
%
QoQ
YoY
2558
2559
YTD
(10.76)
(1.17) 1,114.61 1,147.53
2.95
(9.98)
3.00 838.72
824.64
(1.68)
(12.64)
(10.22) 275.89
322.89
17.04
568.54
150.59 (13.28)
3.12
123.46
(11.86)
41.98
9.76
11.02
12.91
(8.81)
(2.59) 132.88
131.40
(1.11)
(7.85)
14.01 139.49
205.62
47.41

ไตรมาส 3
ปี 2559
395.84
282.42
113.43
6.87
3.73
44.14
79.88

59.64
83.10

69.72
99.46

64.02
90.82

(8.17)
(8.69)

7.35%
9.29%

111.34
182.84

166.68
238.64

49.71
30.52

32.78
0.16
3.52

160.10
0.18
3.61

59.71
0.17
3.78

(264.98)

82.17%

98.61

181.93

84.50
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ [พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ไตรมำส 3 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
16.59
10.66
14.63
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
9.59
6.38
8.74
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
31.54
29.27
28.65
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
17.49
19.55
20.18
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
14.89
15.72
16.17
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
7.82
12.84
12.58
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
9.03
14.07
14.45%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.08
0.11
0.09
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่า 1,563.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวมในไตร
มาสก่อนที่ 1,525.57 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 โดยมีปัจจัยหลักจาก ลูกหนี้การค้าที่ลดลงร้อยละ 18.43 เนื่องจาก
บริ ษทั ได้รับชาระจากลูกค้าที่ได้รับมอบสิ นค้าปริ มาณสู งในไตรมาสก่อน ประกอบกับฤดูกาลเพาะปลูกที่ล่าช้าเนื่ องจาก
ปั ญหาภัยแล้ง บริ ษทั จึงซื้อวัตถุดิบช้าลง ส่งผลให้บริ ษทั มีเงินสดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.16 สอดคล้องกับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่
เพิม่ ขึ้น 8.25 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ได้เริ่ มทาการผลิตสิ นค้าเพื่อเก็บรักษาเป็ นสิ นค้าคงคลังเพื่อรอการจาหน่าย
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในไตรมาส 3 ปี 2559 มูลค่า 114.31 ล้านบาท ลดลงจากลูกหนี้ การค้าในไตรมาส
ล่าสุ ด ที่มีมูลค่า 140.15 ล้านบาท จากการรับชาระค่าสิ นค้า โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสู ญ
ไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะของลูกหนี้
ในปั จจุบนั ในปี ที่ผา่ นมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่า 124.38 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสล่าสุ ด 25.82 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 17.19 เนื่องมาจากการชาระเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายสิ นค้าที่มากขึ้น
ในช่วงที่มีกิจกรรมการผลิตและขายสูงในไตรมาสก่อน และการลดลงของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจากการชาระภาษีเงินได้
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ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน[พิ2559
ภ าระผูกหรื
พันอบทสรุ
ด้านหนี
อ จากภาระผู
ก พันดผลประโยชน์
้ สิ น นอกเหนื
มพ์คบริำอ้ษำัทงอิและมี
งจำกเอกสำร
ปของจุ
ดที่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้
ตำแหน่วงยกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
 สัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมและว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 0.5 ล้าน
บาท
 สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิ น
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
 บริ ษทั มีห นี้ สินที่ อาจจะเกิ ดจากการที่ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อหน่ วยงานราชการเป็ น
จานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท
 บริ ษทั มีการจ้างผูร้ ับเหมาสาหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็นเป็ นจานวนเงิน 19.3 ล้าน
บาท
บริ ษทั สามารถชาระหนี้ สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 3 ปี 2559 บริ ษทั มี อตั ราส่ วนสภาพคล่อง 14.63 เท่ า และอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเร็ ว 8.74 เท่ า จากปริ มาณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1,439.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,375.37 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุ ด คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 เนื่ องจากบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น โดย
บริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึ้นจาก 888.11 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็ น 952.13 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จานวน 181.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.32
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 อันเนื่องมาจากรายได้จากการขายที่สูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อน
ค่าลงอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใช้เงินในกิจกรรมลงทุนรวม 74.90 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งอาคาร
และอุปกรณ์ 49.50 ล้านบาท และเงินมัดจาค่าที่ดินในไตรมาสก่อน 25.36 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ 14.63 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 10.66 เท่าในไตรมาส 2 ปี 2559
โดยสิ นทรั พ ย์ส่ วนใหญ่ ของบริ ษ ัท เป็ นสิ น ทรั พ ย์ห มุน เวียน ซึ่ งมี อตั ราส่ วนร้ อยละ 75.42 ในขณะที่ บ ริ ษทั มี ห นี้ สิ น
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 5.16 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
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บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงิน[พิระยะยาวจากสถาบั
นการเงิหรื
นในระหว่
ปี 2559คุณโดยบริ
ษทั มีดสัดส่วนหนี้ สิน
มพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร
อบทสรุปางไตรมาส
ของจุดที่น3ำ่ สนใจ
สำมำรถจั
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเล็กน้ตอยคื
อ 0.09
่อเทียบกัทบกุ ไตรมาส
2 ปี 2559
ำแหน่
งกล่เท่
องข้า เมือควำมได้
ทีใ่ นเอกสำร
ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้รวม
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2559

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
%
QoQ
QoQ

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
%
YoY
YoY

511.73
153.80
446.57
0
1,112.10

545.88
196.77
404.00
0
1,146.65

590.42
176.75
412.25
0
1,179.43

44.54
(20.02)
8.25
32.78

8.16
(10.17)
2.04
2.86

78.70
22.95
(34.32)
67.33

15.38
14.92
(7.68)
6.05

321.57
15.89
337.46
1,449.55
67.05
41.78
108.84
1,340.72

335.49
43.43
378.92
1,525.57
107.58
42.61
150.20
1,375.37

339.89
44.45
384.34
1,563.77
80.62
43.76
124.38
1,439.39

4.40
1.02
5.42
38.20
(26.97)
1.15
(25.82)
64.02

1.31
2.36
1.43
2.50
(25.07)
2.69
(17.19)
4.65

18.32
28.56
46.89
114.21
13.56
1.98
15.54
98.67

5.70
179.75
13.89
7.88
20.23
4.73
14.28
7.36

เรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
ลำยเซ็น
(นำยอังกูร พลพิพฒ
ั นพงศ์)
กรรมกำรผู้จดั กำร

