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วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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 1 ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยังอยูใ่ นภาวะฟื้ นตัวอย่างช้าๆ จากสัญญาณการ
บริ โภคในประเทศที่ ป รับ ตัวสู งขึ้ น และสถานการณ์ ที่ดีข้ ึ น ของภาคการเกษตรไทยภายหลังปั ญ หาภัยแล้งในปี ก่ อน
เช่นเดียวกันกับภาคส่งออกที่เริ่ มกลับมาฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในเอเชีย โดยได้รับผลบวกจากการคาดหวัง
นโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม การส่ งออกสิ นค้าของไทยยังคงมีปัจจัยเสี่ ยงจาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากความเสี่ ยงทางการเมืองในยุโรป และความเสี่ ยงในการใช้นโยบายเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั เริ่ มมีการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจแม้จะเป็ นไปอย่าง
เชื่ องช้า จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอันเนื่ องมาจากค่าเงินเยนที่ อ่อนค่าอย่างต่อเนื่ อง โดยนักเศรษฐศาสตร์
คาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 อาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี จากไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มติดต่อกัน 5 ไตรมาส ซึ่ งในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 นี้ บริ ษทั มีปริ มาณขายสิ นค้าสู งขึ้นเมื่อเที ยบกับ
ไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน ในขณะที่ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่
35.67 บาท/เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่ 35.12
บาท/เหรี ยญสหรัฐ ส่ งผลให้บริ ษทั มี รายได้รวมจากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามงบการเงิ น สู งขึ้ นเล็กน้อย ที่
มูลค่า 333.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มีมูลค่า 308.13 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.09 อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการบริ หารจัดการต้นทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุ งวิธีเก็บเกี่ยว
และชัว่ โมงการผลิ ตที่ สูงขึ้นเพื่อชดเชยปริ มาณสิ นค้าในคลังที่ ลดลงอันเนื่ องมาจากปั ญหาภัยแล้งในปี ก่อน ส่ งผลให้
ต้นทุนขายสิ นค้าต่อหน่วยของบริ ษทั ลดลง โดยบริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินมูลค่า 46.99 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.65 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิมูลค่า 32.94 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในไตร
มาส 1 ปี 2560 ร้อยละ 29.42 เพิ่มขึ้นจากอัตรากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ร้อยละ 25.84 ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รา
กาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 14.11 ซึ่ งสู งขึ้นเมื่อเที ยบกับอัตรากาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ ร้อย
ละ 10.69
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกาไรสุ ทธิ สูงขึ้นร้อย
ละ 42.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน อันเนื่ องมาจากปั จจัยหลักของปริ มาณขายที่สูงขึ้น รวมไปถึงต้นทุน
ขายที่ลดลงจากการบริ หารจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ และจานวนชัว่ โมงการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยปริ มาณสิ นค้าใน
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คลังที่ ลดลงอันเนื่ องมาจากปั ญ[พิหาภั
ก่อน บริ ษทั หรื
จึ งอมีบทสรุ
อตั รากปาไรสุ
นัยสาคัญดโดยบริ ษทั ไม่มี
้ นอย่คุางมี
มพ์ยคแล้
ำอ้งำในปี
งอิงจำกเอกสำร
ของจุทดทีธิ ส่นู ำง่ ขึสนใจ
ณสำมำรถจั
รายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงิ
ประจ
ตำแหน่งนกล่
องข้าไตรมาส
อควำมได้1ทกปีุ ที2560
ใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 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
ดาเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ
2. ปั ญหาภัยแล้งในประเทศไทยที่คาดการณ์วา่ อาจยังคงมีอยูใ่ นปี นี้ แต่จะลดความรุ นแรงลงจากปี ก่อน
ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรในเรื่ องปริ มาณและคุณภาพของวัตถุดิบ อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั พยายามที่ จะกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่น นโยบาย
การบริ หารจัดการต้นทุนที่ ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องโดยการคัดเลือกผลผลิตที่ มีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนือจาก
คู่คา้ ในปั จจุบนั และการดาเนิ นนโยบายศึ กษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและ
ส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
3. สถานการณ์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เงินบาทเริ่ มแข็งค่าอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับเงิน
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ที่ ลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ สกุลเงิ นเยน
ญี่ปุ่นเริ่ มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจทาให้ตน้ ทุนของผูน้ าเข้าสู งขึ้น ซึ่ ง
อาจเป็ นการกดดันการเจรจาต่อรองราคาสิ นค้าขิงบริ ษทั ในช่วงการรับคาสัง่ ซื้อในอนาคต
4. ปั จจัยเรื่ องราคาน้ ามันโลกที่เริ่ มปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
5. การถอนตัวจากข้อตกลงหุ ้น ส่ วนยุท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จภาคพื้น แปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific
Partnership) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาทาให้สินค้าจากสหรัฐอเมริ กายังคงต้องเผชิ ญกาแพงภาษี
และอาจส่งผลให้บริ ษทั มีโอกาสในการขายมากขึ้น
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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 นค้าประเภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้

รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2559
ปี 2560
303.82
327.82
4.31
5.26
308.13
333.08

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
23.99
0.95
24.95

7.90
22.04
8.09

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการขายรวม 333.08 ล้านบาท ซึ่ งแบ่ ง เป็ นรายได้จ ากการขาย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 98.42 ของรายได้รวมจากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากสัดส่ วนร้อยละ 98.60 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 1 ปี 2559 โดยบริ ษทั มีรายได้จากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2560 คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 1.58
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอัตราส่วนรายได้จากการขายในประเทศในปี 2559 ที่ร้อยละ 1.40
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 1 ปี 2560 มีมูลค่า 333.08 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับรายได้รวมจากการขายใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ มีมูลค่า 308.13 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 8.09 อันเป็ นผลมาจากปริ มาณขายที่
สู งขึ้นแม้อตั ราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ งประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 35.12 บาท/เหรี ยญสหรัฐ
ซึ่งแข็งค่าขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 35.67 บาท/เหรี ยญสหรัฐ
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้อื่น 4.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 3.05 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.75 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 1 ปี 2560 มีมูลค่า 235.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับไตรมาส
1 ปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 228.51 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
• ต้นทุนวัตถุดิบในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่ องจากการรับวัตถุดิบ
เพิ่มเติมและการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อชดเชยวัตถุดิบที่ขาดแคลนจากสถานการณ์ภยั แล้งในปี ที่ผา่ นมา
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โดยบริ ษทั สามารถบริ
ารจังจำกเอกสำร
ดการและควบคุ
คุณภาพวั
ตถุดดิบทีที่น่รำับสนใจ
ซื้อได้คุดณีขสำมำรถจั
้ ึนจากการปรั
[พิมพ์คำอ้หำงอิ
หรื อมบทสรุ
ปของจุ
ด บปรุ งวิธีเก็บ
เกี่ยวของเกษตรกร
งผลให้
ริ ษทั มีประสิ
ธิภาพในการผลิ
้ ึน ่ องมือกล่องข้ อควำม'
ตำแหน่ส่งกล่
องข้ อบควำมได้
ทกุ ทีทใ่ นเอกสำร
ให้ ใช้ แตท็ทีบ่ดีข'เครื
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
• ต้นทุนโสหุ ้ยการผลิตต่อหน่วยลดลง เมื่อเที ยบกับไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่ องจากการเพิ่มกิ จกรรมการ
รับวัตถุดิบและกิ จกรรมการผลิ ต แม้ว่าต้นทุ นค่าน้ ามันเตาจะปรับตัวสู งขึ้น จากสถานการณ์ ราคา
น้ ามันโลกที่ราคาน้ ามันเริ่ มมีการปรับตัวสูงขึ้นในปี ที่ผา่ นมา โดยราคาน้ ามันเตาเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี
2559 เท่ ากับ 16.59 บาทต่อลิ ตร ในขณะที่ ราคาน้ ามันเตาเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ ากับ 23.10
บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้ า และค่าแรงงานต่อหน่วยปรับตัวลดลง เนื่ องจากกิจกรรมการผลิตที่
สูงขึ้น รวมถึงการบริ หารจัดการประสิ ทธิภาพในการผลิตที่ดีข้ ึน จากการที่คุณภาพของวัตถุดิบดีข้ ึน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 42.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
2559 ที่ 38.84 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 8.31 โดยมีปัจจัยหลักดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศสูงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าน้ ามันรถขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ค่าขนส่ งออกซึ่ งประกอบไปด้วยค่าจ้างรถขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่ งออก ค่าดาเนิ นพิธีการ
ทางศุลกากร เพิ่มขึ้นเนื่ องจากค่าน้ ามันที่ สูงขึ้นจากสถานการณ์ราคาน้ ามันโลกที่ เริ่ มปรับตัวสู งขึ้น
และปริ มาณขายในไตรมาส 1 ปี 2560 ของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นทาให้มีกิจกรรมการขนส่งเพิ่มขึ้น
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 29.42 จากร้อยละ 25.84 ในไตรมาส 1 ปี
2559 และมีอตั รากาไรจากการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 17.65 จากร้อยละ 12.67 ในไตรมาส 1
ปี 2559 อันเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการต้นทุ นขายอันเนื่ องมาจากต้นทุ นการผลิตที่ ลดลงจากกิ จกรรมการผลิตที่
สูงขึ้นเพื่อชดเชยปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่นอ้ ยลงจากสถานการณ์ภยั แล้งในปี ก่อน
ภำษีเงินได้
บริ ษ ัทมี ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้ในไตรมาส 1 ปี 2560 รวม 11.75 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 92.31 เมื่ อเที ยบกับ
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ในไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 6.11 ล้านบาท โดยบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญ
เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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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 มีกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 46.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.65 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิใน
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 32.94 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ ร้อยละ 10.69 เป็ นร้อยละ 14.11 ปั จจัย
หลักที่ส่งผลต่อกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากยอดขายที่สูงขึ้นจากปริ มาณขายที่สูงขึ้น รวมไป
ถึงต้นทุนขายต่อหน่วยที่ลดลงจากการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อชดเชยปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่ลดลงจากสถานการณ์ภยั แล้ง
ในปี ก่อน แม้คา่ ใช้จ่ายในการขายและบริ หารจะปรับสูงขึ้นจากกิจกรรมการขายที่มากขึ้น และกิจกรรมการขนส่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)
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ไตรมำส 1 (ล้ ำนบำท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
2559
2560
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
308.13
333.08
24.94
8.09
228.51
235.09
6.58
2.88
79.62
97.99
18.36
23.06
(4.78)
(1.25)
(3.53) (73.85)
3.05
4.11
1.06
34.75
38.84
42.07
3.23
8.32
39.05
58.78
19.73
50.52
32.94
46.99
14.05
42.65
48.35
68.95
20.60
42.61
(37.88) (79.91)
42.03 110.96
0.09
0.12
3.63
3.98
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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 1 งบกำรเงิน ไตรมำส 1
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปี 2559 ประจำปี 2559 ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
12.35
11.78
11.12
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
6.24
7.98
6.83
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
25.84
27.52
29.42
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
12.67
16.64
17.65
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
10.69
13.40
14.11
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
11.35
13.94
14.52
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
12.97
12.64
13.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.10
0.10
0.11
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลค่า 1,676.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวมในไตรมาส
ก่อนที่ 1,617.52 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.63 โดยมีปัจจัยหลักจาก สิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 345.07
ล้านบาท เป็ น 477.14 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 38.27 ซึ่ งเกิ ดจากการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อชดเชยปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังที่ลดลงจากสถานการณ์ภยั แล้งในปี ก่อน ในขณะที่เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง 107.04 ล้านบาท คิด
เป็ นลดลงร้อยละ 14.16 เนื่องจากการกิจกรรมการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นในไตรมาส 1 ปี 2560 มูลค่า 114.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าในไตรมาส
ล่าสุด ที่มีมูลค่า 69.96 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.29 เนื่องจากปริ มาณคาสัง่ ซื้อที่สูงขึ้น โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้ง
สารองค่าเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
การเก็บหนี้ และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั ในปี ที่ ผ่านมาลูกหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มูลค่า 160.20 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากไตรมาสล่าสุด 11.77 ล้านบาท
หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.93 เนื่องมาจากบริ ษทั มีภาษีเงินได้คา้ งจ่ายสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน 11.77 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การที่บริ ษทั มีผลกาไรดีข้ ึน
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาระผูกพันด้หรืานหนี
นผลประโยชน์
้ สินปนอกเหนื
[พิมบริ
พ์คษำอ้ทั และมี
ำงอิงจำกเอกสำร
อบทสรุ
ของจุดทีอ่นจากภาระผู
ำ่ สนใจ คุณกพัสำมำรถจั
ด พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วยตำแหน่งกล่องข้ 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 11.0 ล้านบาท
บริ ษทั สามารถชาระหนี้ สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษทั มี อตั ราส่ วนสภาพคล่อง 11.22 เท่ า และอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเร็ ว 6.83 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 31 มีนาคม 2560 เท่ากับ 1,516.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,469.09 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุด คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมากขึ้น
จาก 981.83 ล้านบาท เป็ น 1,028.82 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 คิดเป็ นอัตราเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 4.79 อันเนื่ องมาจาก
บริ ษทั มีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดาเนิ นงานในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึ้น 42.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาส 1 ปี 2559 อันเนื่ องมาจากการซื้ อวัตถุดิบ ที่ มากขึ้ น เพื่อเพิ่มการผลิ ตเพื่อชดเชยปริ มาณสิ น ค้าคงคลังที่ ลดลงจาก
สถานการณ์ภยั แล้งในปี ก่อน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 28.13 ล้าน และใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนชัว่ คราว 199.30 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 11.12 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 11.78 เท่าในไตรมาส 4 ปี
2559 โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั ราส่ วนร้อยละ 74.87 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้ สิน
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.67 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
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บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
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CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.
149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

0107537000513

บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงิน[พิระยะยาวจากสถาบั
นการเงิหรื
นในระหว่
ปี 2560คุณโดยบริ
ษทั มีดสัดส่วนหนี้ สิน
มพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร
อบทสรุปางไตรมาส
ของจุดที่น1ำ่ สนใจ
สำมำรถจั
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นเล็กน้ตำแหน่
อยคือ ง0.11
่อเทียบกั
เท่าไตรมาส
กล่อเท่
งข้าอเมื
ควำมได้
ทกุ บที0.10
ใ่ นเอกสำร
ให้ ใช้ แ4ท็ปีบ 2559
'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

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

ลงชื่อ

มูลค่า (ล้านบาท)

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จากไตรมาส
ก่อน

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน

ร้อยละ

ร้อยละ

ไตรมาส 1
ปี 2559

ไตรมาส 4
ปี 2559

ไตรมาส 1
ปี 2560

477.31
136.63
527.19
1,141.14

755.81
118.24
345.07
1,219.12

648.77
129.15
477.14
1,255.06

(14.16)
9.23
38.27
2.95

35.92
(5.48)
(9.49)
9.98

332.48
42.39
374.86
1,516.00
92.37
41.74
134.12
1,381.88

330.29
68.10
398.39
1,617.52
103.52
44.91
148.43
1,469.09

352.84
68.38
421.22
1,676.28
111.85
48.34
160.20
1,516.08

6.83
0.41
5.73
3.63
8.05
7.65
7.93
3.20

6.13
61.32
12.37
10.57
21.09
15.80
19.44
9.71

ลายเซ็น

กรรมการผูจ้ ดั การ

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
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