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วันที่ 11 สิ งหาคม 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 2 ปี 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่ อง โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักจากการส่งออกสิ นค้าที่ขยายตัวดีข้ ึน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง สาหรับเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้ น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การใช้จ่ายภาครัฐและการบริ โภคภาคเอกชนยังเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญของเศรษฐกิจ แม้จะ
เริ่ มชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะมี
การฟื้ นตัว แต่การบริ โภคภาคครัวเรื อนของญี่ปุ่นยังคงเติบโตในระดับต่าจากปั ญหาเชิงโครงสร้างของสังคมผูส้ ูงอายุและ
ภาวะเงิ นฝื ดที่ มีมายาวนานทาให้ป ระชาชนยังระมัด ระวังในการใช้จ่าย รวมทั้งมี การออมและการจ่ ายค่าประกันใน
ระดับสู ง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการ Premium Friday ที่ เชิ ญชวนให้พนักงานเลิกงานเร็ วขึ้นในวันศุกร์ และออกไป
จับจ่ายใช้สอย แต่บริ ษทั ต่างๆ ก็ยงั ไม่ได้ร่วมมือมากนัก รวมไปถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้
ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งแข็งค่าที่สุดเป็ นอับสองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
เนื่ องจากปริ มาณคาสัง่ ซื้ อที่ มากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่ งเป็ นไปตามฤดูกาล บริ ษทั มีรายได้รวม
จากการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ตามงบการเงินสูงขึ้น ที่มูลค่า 372.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาส 1 ปี
2560 ที่มีมูลค่า 333.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิตามงบการเงินมูลค่า 56.78
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.82 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ มูลค่า 46.99 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 โดยมี
อัตรากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2560 ร้อยละ 27.07 ลดลงเล็กน้อยจากอัตรากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ร้อยละ
29.42 เนื่ องจากการปรับตัวสู งขึ้นของราคาปั จจัยการผลิต เช่นค่าแรง และราคาน้ ามัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีอตั รากาไร
สุ ทธิ ในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 15.25 ซึ่ งสู งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตรากาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่
ร้อยละ 14.11
เมื่อเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 2 ปี 2560 กับไตรมาส 2 ปี 2559 พบว่า บริ ษทั มีรายได้จากการ
ขายลดลงร้อยละ 16.08 อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่บริ ษทั
มีการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ 15.25 ลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 15.72 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญมากกว่าร้อยละ 20 อันเนื่ องมาจากปริ มาณคา
สัง่ ซื้อจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่มีรูปแบบและปริ มาณในการสัง่ ซื้ อสิ นค้าในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 สู งกว่า ไตรมาสที่
1 และ 4 ของปี เดียวกัน
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ทั ครั
่ 3/2560 เมื่อวัหรืนอทีบทสรุ
่ 12 พฤษภาคม
ได้มคุีมณ
ติ ลสำมำรถจั
งทุนในบริ
้ งทีงจำกเอกสำร
[พิมพ์คษำอ้
ำงอิ
ปของจุดที2560
่นำ่ สนใจ
ด ษทั ซิ โนไทย
ฟรี ซแอนด์ดราย จากัด (“STFD”)
ซึ่ งประกอบธุ
กิจผลิต จทาหน่
ย และส่งให้
ออกผลไม้
ด ผลไม้
ตำแหน่
งกล่องข้ อรควำมได้
กุ ทีใ่ านเอกสำร
ใช้ แท็บ ส'เครื
่ องมือแกล่ช่แอข็งข้งอผลไม้
ควำม'อบแห้งและ
อาหารสาเร็ จรู ปด้วยกระบวนการ
เพื่อFreeze
เปลีย่ นแปลงกำรจั
Dry รวมถึงดเครื
รูป่ อแบบของกล่
งเทศ และเครื
องข้่ อองปรุ
ควำมของค
ง รวมเป็ำอ้นเงิ
ำงอินงลงทุ
ทีด่ งึ นมำ
ทั้งสิ้ น 37,500,000
บาท โดยบริ ษทั ถือหุ ้นทั้งหมด 3,750,000 หุ ้น คิด เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 15 ของทุ นจดทะเบี ยน 250,000,000 บาท และ
บริ ษทั มีสิทธิ์ ในการแต่งตั้งกรรมการตามสัดส่ วนการถือหุ ้น อย่างน้อย 1 ตาแหน่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อ
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั มีความคุน้ เคยและเป็ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั อันเป็ นการเพิ่มมูลค่าของบริ ษทั และต่อยอดโอกาสในการประกอบธุรกิจที่มีศกั ยภาพที่จะเติบโต
ได้ในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษทั ไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงินประจาไตรมาส และบริ ษทั ไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในช่วงครึ่ งปี หลัง 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 โภคตกต่า แม้จะมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการที่เงินเยนอ่อนค่าลง จาก
การที่ ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BOJ) ยังตรึ งอัต ราดอกเบี้ ยระยะยาวไว้ที่ ร าว 0% ขณะที่ ด อกเบี้ ยของ
สหรัฐฯ สู งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปและนโยบาย
การค้าของสหรัฐฯ ที่อาจทาให้ค่าเงินเยนซึ่งมีฐานะเป็ นสิ นทรัพย์ปลอดภัย โดนแรงกดดันจากเงินทุน
ไหลเข้าทาให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นได้
2. การฟื้ นตัวของระดับราคาสิ นค้าทางการเกษตรส่ งผลให้ภาคการผลิตของไทยที่เคยมีปัญหาในปี ก่อน
หน้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาฟื้ นตัวได้ในปี นี้ท้ งั ภาคการเกษตรที่เคยประสบปั ญหาราคาตกต่า และภัย
แล้งรุ นแรงจะฟื้ นตัวจากราคาที่ดีข้ ึนและภัยแล้งที่ทุเลาลง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั พยายามที่จะกาหนด
นโยบายการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ เช่ น นโยบายการบริ ห ารจัด การต้น ทุ น ที่
ด าเนิ น การมาอย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยการคัด เลื อ กผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนื อจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และ
การดาเนิ นนโยบายศึ กษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่ งเสริ มการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
3. สถานการณ์ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ สกุลเงิ นเยนญี่ ปุ่นแข็งค่าขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
เทียบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจทาให้บริ ษทั ได้เปรี ยบในการแข่งขันเรื่ องราคามากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าเงิน
บาทที่ เริ่ มแข็งค่าขึ้นเมื่อเที ยบกับเหรี ยญสหรัฐตั้งแต่ตน้ ปี และมีแนวโน้มที่ จะแข็งค่าอย่างต่อเนื่ อง
อาจส่งผลต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั
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4. ปั จจัยเรื่ องราคาน
่ ปรับตัวสู งขึหรื้ นอจากปี
อาจส่
มีตน้ ทุนการผลิ
[พิมพ์้ คามัำอ้นำโลกที
งอิงจำกเอกสำร
บทสรุก่ปอนของจุ
ดทีง่นผลให้
ำ่ สนใจบริคุษณทั สำมำรถจั
ด ตสิ นค้าที่
สูงขึ้น ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
5. การถอนตัวจากข้อตกลงหุ ้น ส่ วนยุท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จภาคพื้น แปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific
Partnership) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาทาให้สินค้าจากสหรัฐอเมริ กายังคงต้องเผชิ ญกาแพงภาษี
และอาจส่งผลให้บริ ษทั มีโอกาสในการขายมากขึ้น
6. ผลกระทบของ พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ซึ่ งก่ อให้เกิ ดภาวะตึ งตัวของ
แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการเกษตรและการผลิ ตเกษตรต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีการพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวเป็ นอันดับต้นๆ อาจส่งผลให้วตั ถุดิบมีราคาสูงขึ้น
สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน
โครงสร้ ำงรำยได้
1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้

รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 2559
435.53
8.03
443.55

ไตรมาส 1
ปี 2560
327.81
5.26
333.08

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 2
ปี 2560
366.34
5.90
372.24

%
%
QoQ YoY
11.75 -15.89
12.13 -26.51
11.76 -16.08

มูลค่า (ล้านบาท)
หกเดือน
2559
739.35
12.33
751.69

หกเดือน
2560
694.15
11.16
705.31

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YTD
-6.11%
-9.50%
-6.17%

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขาย 372.24 ล้านบาท เที ยบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้น 39.16
ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายต่างประเทศและรายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.75 และร้อยละ
12.13 ตามลาดับ รายได้จากการขายที่ สูงขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากการเข้าสู่ ช่วงฤดูกาลสั่งซื้ อสิ นค้าของประเทศคู่คา้ เมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเที ยบรายได้จากการขายในไตรมาส 2 ปี 2560 กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนพบว่าบริ ษทั มีรายได้
จากการขายลดลง 71.32 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 16.08 อันเนื่ องมาจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นบาทเที ยบกับ
เหรี ยญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและปริ มาณการบริ โภคสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคที่ลดลง
รายได้รวมจากการขายในช่วงหกเดื อนแรกปี 2560 มีมูลค่า 705.31 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับรายได้รวมจากการ
ขายในช่วงหกเดือนแรกปี 2559 ที่มีมูลค่า 751.69 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 6.17 อันเป็ นผลมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่ งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ประกอบกับปริ มาณการขายสิ นค้าลดลงเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับปริ มาณ
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การขายสิ นค้าในช่วงหกเดื[พิ
อนแรกของปี
น อันเนื่องมาจากการบริ
โภคของครั
วเรื อนในประเทศคู
มพ์คำอ้ ำงอิก่งอจำกเอกสำร
หรื อบทสรุปของจุ
ดที่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั่คดา้ ที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว
ภายหลังภาวะเงินฝื ดยาวนาน
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้อื่น 4.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 4.11ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.37 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 2 ปี 2560 มีมูลค่า 271.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.40 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15.48 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่ งมีมูลค่า 235.09 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั มียอดขายสิ นค้าที่สูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเที ยบงวดหกเดือนแรกของปี 2560 เที ยบกับงวดหกเดือนแรกของปี 2559 พบว่าต้นทุนขายลดลง 35.65
ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักมาจากปั 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 ทธิภาพในการผลิตดีข้ ึนโดยมีอตั ราสูญเสี ยน้อยลง
• ต้น ทุ น โสหุ ้ ยการผลิ ต ลดลง จากการบริ ห ารจัด การค่ าเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้าเพื่ อ ลดต้น ทุ น รวมไปถึ ง
ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ตที่ สูงขึ้ น กิ จกรรมการผลิ ตที่ มากขึ้ น เพื่ อชดเชยปริ มาณสิ นค้าคงคลังจาก
ปั ญหาภัยแล้งในปี ก่อน อย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาน้ ามันสู งขึ้น รวมไปถึงการปรับค่าแรงขั้นต่าที่
สูงขึ้น อาจกดดันต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายสิ นค้าให้ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตได้
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 43.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
2560 ที่ 42.07 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากปริ มาณขายที่สูงขึ้น และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 ที่ 48.41ล้านบาท
อันเนื่ องมาจากปริ มาณขายที่ ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในช่วงครึ่ งปี แรก 2560
เปรี ยบเทียบกับครึ่ งปี แรก 2559 พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.31 จากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการขายลดลง
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2560 ลดลง เป็ นร้อยละ 27.07 จากร้อยละ 29.42 ในไตรมาส 1 ปี
2560 และมีอตั รากาไรจากการดาเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 19.05 จากร้อยละ 17.65 ในไตรมาส 1
ปี 2560 อันเป็ นผลมาจากนโยบายการบริ หารจัดการค่าเก็บรักษาสิ นค้าเพื่อลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่เริ่ มแข็ง
ค่าขึ้นส่ งผลให้บริ ษทั มี ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่า 8.73 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่ งบริ ษทั
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.25 ล้านบาท เนื่ องจากสัญญาขายเงินล่วงหน้ารับชาระซึ่งมีอตั ราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนบันทึกขาย
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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 2 ปี 2560 เท่ากับ 56.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.82 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิใน
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 46.99 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 14.11 เป็ นร้อยละ
15.25 จากปริ มาณการซื้อสิ นค้าที่สูงขึ้นตามรู ปแบบการสัง่ ซื้อรวมไปถึงนโยบายการบริ หารจัดการค่าเก็บรักษาสิ นค้าเพื่อ
ลดต้นทุน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีกาไรสุทธิลดลง 12.94 ล้านบาทมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีอตั รากาไร
สุ ทธิ ร้อยละ 15.25 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่ ร้อยละ 15.72 เนื่ องจากรายได้จากการขายที่
ลดลงโดยมีปัจจัยจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐเฉลี่ยที่ แข็งค่าขึ้นจาก 35.13 บาท/เหรี ยญสหรัฐในไตร
มาส 2 ปี 2559 เป็ น 34.12 บาท/เหรี ยญสหรัฐในไตรมาส 2 ปี 2560
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 2
ปี 2559
443.55
313.71
129.84
1.03
4.24
48.41
86.69

ล้านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2560
333.08
235.09
97.99
(1.25)
4.11
42.07
58.78

เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
%
%
หกเดือน หกเดือน
%
QoQ
YoY
2559
2560
YTD
11.76
(16.08) 751.69
705.31
(6.17)
15.48
(13.46) 542.23
506.58
(6.57)
2.82
(22.40) 209.46
198.74
(5.12)
799.62
750.03
(3.75)
7.48
299.45
12.07
8.73
7.28
8.71
19.65
2.60
(10.83)
87.25
85.24
(2.31)
20.67
(18.19) 125.74
129.70

ไตรมาส 2
ปี 2560
372.24
271.49
100.75
8.73
4.61
43.16
70.92

69.72
99.46

46.99
68.95

56.78
82.46

20.82
19.59

(18.56)
(17.09)

102.66
147.82

103.77
151.42

3.15
2.44

160.10
0.18
3.61

-79.91
0.12
3.98

95.71
0.15
3.78

219.77

(40.22)

122.21

15.80

(87.07)
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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 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
10.66
11.22
9.85
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
6.38
6.83
5.85
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
29.27
29.42
27.07
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
19.55
17.65
19.05
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
15.72
14.11
15.25
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
12.84
14.52
14.03
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
14.07
13.18
12.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.11
0.11
0.11
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่า 1,604.36 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวมในไตรมาส
ก่อนที่ 1,676.28 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.29 โดยมีปัจจัยหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากการ
เพิ่มกาลังการผลิตสิ นค้าเพื่อชดเชยปริ มาณสิ นค้าที่ลดลงจากปั ญหาภัยแล้งในปี ก่อน รวมถึงการลงทุนในบริ ษทั ซิโนไทย
ฟรี ซแอนด์ดราย จากัด โดยบริ ษทั มีเงินสดรวมลดลง 91.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 14.15 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อน
สอดคล้องกับ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ นในไตรมาส 2 ปี 2560 มูลค่า 155.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จากลูกหนี้
การค้าในไตรมาสล่าสุ ด ที่ มีมูลค่า 129.15 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.39 จากปริ มาณขายที่ มากขึ้น โดยบริ ษทั มี
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั ในปี ที่ผา่ นมาลูกหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มี หนี้ สินรวม ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 มูลค่า 164.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสล่าสุ ด 4.70 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 เนื่องมาจากการซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายสิ นค้าที่มากขึ้น 15.07
ล้านบาท
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 บริ ษ ัท และมี ภาระผูก พัน ด้านหนี้ สิ น นอกเหนื อ จากภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ ำ ถนนสุ รวงค์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

0107537000513

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

• สัญญาซื้ อลิขสิ ท[พิ
ธิ์ การใช้
าจ้างที
รึ กษาในการออกแบบระบบดั
งกล่าวประมาณ
0.5 ล้าน
มพ์คำอ้โปรแกรมและว่
ำงอิงจำกเอกสำร
หรื่อปบทสรุ
ปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจั
ด
บาท
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
• สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายเงิ 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 สามารถชาระหนี้ สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริ ษ ัทมี อตั ราส่ วนสภาพคล่อง 9.85 เท่ า และอัตราส่ วนเงิ น ทุ นหมุน เร็ ว 5.85 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 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 1,439.46 ล้านบาท ลดลงจาก 1,516.08 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุ ด คิดเป็ นลดลงร้อยละ 5.05 เนื่ องจากการจ่ายเงินปั นผลในไตรมาสที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั มี
ผลกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก 1,028.82 ล้านบาท เป็ น 952.20 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 คิดเป็ น
อัตราลดลงร้อยละ 7.45
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จานวน 15.80 ล้านบาท ลดลง 106.42
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 อันเนื่องมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็ง
ค่าอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ใช้เงินในกิ จกรรมลงทุ นรวม 130.85 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นลงทุนชัว่ คราว
48.34 ล้านบาท เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 37.5 ล้านบาท และการจ่ายชาระเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 45.16 ล้าน
บาท
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ 9.85 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 11.22 เท่าในไตรมาส 1 ปี
2560 โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั ราส่ วนร้อยละ 71.06 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้ สิน
หมุนเวียนเพี ยงร้อยละ 7.21 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2560 โดยบริ ษทั มีสัดส่วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ คงเดิมคือ 0.11 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ [พิ
ำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ตำแหน่งกล่องข้มูลอค่ควำมได้
'เครื่ องมือกล่อเพิงข้่มขึอ้ นควำม'
า (ล้านบาท)ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้เพิใช้่มแขึ้นท็บ
(ลดลง)
(ลดลง)
เพื่อเปลี
ย่ นแปลงกำรจั
ดรู1ปแบบของกล่
อควำมของค%ำอ้ ำงอิงล้ทีานบาท
ด่ งึ มำ %
ไตรมาส
2 ไตรมาส
ไตรมาส 2 องข้
ล้านบาท
ปี 2559

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

ปี 2560

ปี 2560

QoQ

QoQ

YoY

545.88
196.77
404.00
1,146.65

648.77
129.15
477.14
1,255.06

556.94
155.48
427.61
1,140.03

(91.83)
26.33
(49.53)
(115.03)

(14.15)
20.39%
(10.38)
(9.17)

11.06
(41.28)
23.61
(6.62)

2.03%
-20.98%
5.84%
-0.58%

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

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

357.69
106.64
464.33
1,604.36
115.75
49.15
164.90
1,439.46

4.85
38.26
43.11
(71.92)
3.89
0.81
4.70
(76.62)

1.37
55.95
10.23
(4.29)
3.48
1.67
2.94
(5.05)

22.20
63.21
85.41
78.79
8.16
6.54
14.70
64.09

6.62
145.56
22.54
5.16
7.59
15.34
9.79
4.66

ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)

กรรมการผูจ้ ดั การ

YoY

