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ที่ 25 กุดมทีภาพั
นธ์ 2562
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุวันปของจุ
่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2561 ที่ผา่ นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือว่าอยูใ่ นทิศทางการฟื้ นตัว เนื่ องจากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกทั้งประเทศเศรษฐกิจหลัก และประเทศสาคัญๆในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุนภาคการส่งออกของ
ประเทศ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินจากผลกระทบของ
สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศหลักในเขตภูมิภาคที่
สาคัญ เช่น Brexit สถานการณ์ในอิตาลี และการคว่าบาตรอิหร่ านของสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่
สาคัญของบริ ษทั คาดการณ์ GDP จะเติบโตเล็กน้อยราว 1.1% เนื่องจากนโยบายทางการเงินที่ผอ่ นคลายอย่างมาก รวมถึง
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันโอลิมปิ กในปี 2563
ในปี 2561 สถาณการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐแข็งค่า
ขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงแรงกดดันจากผลกระทบ
ของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐจึงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆทัว่ โลก โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในปี 2561 อยูท่ ี่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ เทียบกับปี 2560 ที่ 33.94 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
อัตราแข็งค่าร้อยละ 4.80 อัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าอย่างต่อเนื่ องนี้ ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั โดยตรง เนื่ องจาก
บริ ษทั ขายสิ นค้าโดยการส่ งออกเป็ นหลักประมาณร้อยละ 98 ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการที่บริ ษทั มีรายได้รวม
จากการขายในปี 2561 ตามงบการเงิ น ลดลง ที่ มู ล ค่ า 1,265.51 ล้านบาท เมื่ อ เที ยบกับ ยอดขายในปี 2560 ที่ มี มู ล ค่ า
1,357.89 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 6.80 ในขณะที่ บริ ษทั มี ยอดขายสิ นค้ารวมที่ ป ริ มาณ 21,288 ตัน ลดลง
เล็กน้อยจากปี 2560 ที่ มีป ริ มาณยอดขาย 21,875 ตัน หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.68 และด้วยสถานการณ์ การปรั บตัว
สู งขึ้นของต้นทุนการผลิต อาทิ เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ ปรับตัวสู งขึ้นตามภาวะเศรษฐกิ จ
โลก ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินมูลค่า 97.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 39.23 เมื่อเทียบกับ
กาไรสุทธิมูลค่า 160.41 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2561 ร้อยละ 19.48 ลดลงจากอัตรากาไรขั้นต้น
ในปี 2560 ที่ ร้อยละ 23.81 ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 7.70 ซึ่ งลดลงเมื่อเที ยบกับอัตรา
กาไรสุทธิในปี 2560 ที่ร้อยละ 11.81
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ผลการดาเนิ นงานของบริ
มีกำารเปลี
่ยนแปลงอย่หรืางมี
นัยสาคั
ญมากกว่
อยละ คุ20ณโดยมี
กาไรสุ
[พิมษพ์ทัคำอ้
งอิงจำกเอกสำร
อบทสรุ
ปของจุ
ดที่นาำ่ ร้สนใจ
สำมำรถจั
ด ทธิ ลดลงร้อย
ละ 39.23 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดี
ยวกันงของปี
น อันเนื่ อทงมาจากปั
จจัยหลั
ราแลกเปลี
บาทที่แข็งค่าขึ้น
ตำแหน่
กล่องข้ก่อควำมได้
กุ ทีใ่ นเอกสำร
ให้ ใกช้ของอั
แท็บ ต'เครื
่ องมือกล่่ยอนเงิ
งข้ อนควำม'
อย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับดอลลาร์
เพื่อสเปลี
หรัฐย่ นแปลงกำรจั
รวมถึงปริ มาณขายที
ดรูปแบบของกล่
่ลดลง นอกจากนั
องข้ อควำมของค
ำอ้ ำงอิอหน่
งทีด่ วงึยมีมำการปรับตัวสูงขึ้น
้ นต้นทุนขายต่
จากปั จจัยการผลิตที่ปรับตัวสู งขึ้น เช่นค่าแรงขั้นต่า และค่าน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการที่
ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกนี้มีปริ มาณมากกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ นค้าที่คลังสิ นค้าแช่
เย็นภายนอกสู งขึ้น บริ ษทั จึงมีอตั รากาไรสุ ทธิ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริ ษทั ไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบ
การเงินประจาปี 2561
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการบริ โภคของตลาดแรงงานและนโยบาย
การเงิ น ที่ อยู่ในระดับผ่อนคลาย แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิ จเริ่ มสะท้อนถึ งความไม่สอดคล้องกันในหลายภูมิภาค
ท่ามกลางปั จจัยเสี่ ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิ จและการเงิ นของโลก โดยมีปัจจัยเสี่ ยงจากสงครามการค้า
ภาวะการเงิ นโลกที่ ตึงตัวเกิ นคาด จากการขึ้นดอกเบี้ ยของธนาคารกลางสหรัฐ ที่ ทาให้ตน้ ทุ นในการระดมทุ นสู งขึ้ น
ในขณะที่สภาพคล่องทยอยลดลงจากนโยบายการเงินที่เข้าสู่ สภาวะปกติของธนาคารกลางหลักในหลายๆประเทศ และ
ปั ญหาในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศทัว่ โลก เช่น Brexit การเมืองในอิตาลี และการคว่าบาตรอิหร่ านของสหรัฐฯ
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจเติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากการปรับขึ้นภาษีการบริ โภคจากร้อยละ 8 เป็ นร้อยละ 10
ในเดื อนตุลาคม 2562 นี้ ในขณะที่ ประเทศไทยยังคงมี ห นี้ ครั วเรื อนในระดับ สู ง รวมถึ งแนวโน้ม การปรั บ ขึ้ นอัตรา
ดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินในประเทศได้ และความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งที่อาจกาหนด
นโยบายทางเศรษฐกิ จของประเทศในระยะต่อไป นอกเหนื อจากปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ปั จจัยที่ อาจส่ งผลกระทบต่อ
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2562 ได้แก่ ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานภาคการเกษตรรวมถึงแรงงานต่าง
ด้าว เป็ นปั จจัยที่ กดดันต้นทุนการผลิตของบริ ษทั และแนวโน้มในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าในเดื อนเมษายน 2562 นี้
เช่ นเดี ยวกับราคาน้ ามันที่ ยงั คงปรับตัวสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ เติ บโต อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้
เล็งเห็ นถึงปั จจัยที่ อาจส่ งผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิ จท่ามกลางสภาวการณ์น้ ี และพยายามที่ จะกาหนดนโยบายการ
ดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่ น นโยบายการบริ หารจัดการต้นทุ นที่ ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องโดยการ
ปรับปรุ งวิธีการและมาตรฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุ งขั้นตอนการผลิตเพื่อลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนื อจากคู่คา้ ใน
ปั จจุบนั และการดาเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า รวมไปถึงการดาเนินการปรับปรุ งนโยบายการติดตามอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างใกล้ชิด เพื่ อใช้เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เช่ น สัญ ญาการซื้ อ ขายเงิ น ตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมกับ
แนวโน้มสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิ[พินมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ

โครงสร้ ำงรำยได้

1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประเภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
2559
2560
2561
1,434.39 1,322.71 1,238.32
31.11
35.18
27.19
1,465.50 1,357.89 1,265.51

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2559
2560
2561
2.35 (7.79) (6.38)
68.25
13.08 (22.71)
3.21 (7.34) (6.80)

ในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,265.51 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ น
ร้อยละ 2.15 ของรายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากสัดส่วนร้อยละ 2.59 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากมีปริ มาณคาสัง่ ซื้ อ
จากลูกค้าในประเทศลดลง และบริ ษทั มีรายได้จากการขายต่างประเทศในปี 2561 คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 97.85
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอัตราส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศในปี 2560 ที่ร้อยละ 97.41
รายได้รวมจากการขายในปี 2561 มีมูลค่า 1,265.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2560 ที่มี
มูลค่า 1,357.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 6.80 อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในปี 2561 ที่ 32.31 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งแข็งค่าขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2560 ที่ 33.94
บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.80 รวมถึงการที่ บริ ษทั มีปริ มาณขายสิ นค้าที่ ลดลงเมื่อ
เทียบกับปริ มาณการขายสิ นค้าในปี 2560
2. รายได้อื่น
ในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้อื่น 12.03 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ เพิ่มขึ้นจาก
รายได้อื่นในปี 2560 ที่ 8.57 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.50 และบริ ษทั มีรายได้จากการลงทุน จานวน
4.17 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และตลาดการเงินที่มีความเสี่ ยงต่า
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในปี 2561 มีมูลค่า 1,018.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.51 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่ งมีมูลค่า
1,034.56 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
ปริ มาณการขายสิ นค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 มีคาสัง่ ซื้ อ
เข้ามามากเป็ นพิเศษ จากสภาพอากาศที่ผิดปกติในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการขาดแคลน
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ผลผลิ ตทางการเกษตรภายในประเทศญี
รวมถึปงของจุ
การชะลอตั
วของการบริ
โภคภาคครั
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื่ ปุ่อนบทสรุ
ดที่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
ด วเรื อนใน
ประเทศญี่ปตุ่ นในช่
า่ นมา
ำแหน่วงงปีกล่ทีอ่ผงข้
อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 จากต้นทุนค่าแรงที่ปรับตัว
สู งขึ้ น เนื่ องจากการปรั บ ขึ้ น ค่ าแรงขั้น ต่ าตั้งแต่เดื อ นเมษายนที่ ผ่านมา และต้น ทุ น ค่ าน้ ามัน เตาที่
ปรั บตัวสู งขึ้ น จากสถานการณ์ ราคาน้ ามันโลกที่ ราคาน้ ามันเริ่ มมีการปรับตัวสู งขึ้นในปี ที่ ผ่านมา
รวมถึ งต้น ทุ น ที่ เกิ ดจากการการฝากแช่ สิน ค้ากับคลังสิ นค้าแช่ เย็น ภายนอก จากการที่ ผลผลิ ต ใน
ฤดูกาลเพาะปลูกนี้ มีปริ มาณมากกว่าที่คาดการณ์ เนื่ องจาก Yield จากการเพาะปลูกสู งขึ้น ประกอบ
กับการปิ ดปรับปรุ งซ่อมแซมห้องเย็นคลังสิ นค้าบางส่วน
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2561 เท่ากับ 162.55 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 ที่ 175.07
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.16 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออกซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าจ้างรถขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่ งออก ค่าดาเนิ นพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่ งทางเรื อที่ ลดลงจาก
ปริ มาณขายที่ลดลง
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2561 ลดลงเป็ นร้อยละ 19.48 จากร้อยละ 23.81 ในปี 2560 และมีอตั รากาไรจาก
การดาเนินงานในปี 2560 ลดลงเป็ นร้อยละ 9.44 จากร้อยละ 14.59 ในปี 2560 อันเป็ นผลมาจากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่ อง
ของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ และปริ มาณการขายที่ ลดลง ในขณะที่ ราคาปั จจัยการผลิตปรับตัวสู งขึ้น เช่นการปรับ
ค่าแรงขั้นต่าสู งขึ้น ราคาน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัว ต้นทุนค่าฝากแช่สินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดาเนิ นการปรับปรุ งห้องเย็น ประกอบกับการที่ ผลผลิ ตในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ มีปริ มาณมากกว่าที่ คาดการณ์ เนื่ องจาก
Yield จากการเพาะปลูกสูงขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลงเล็กน้อยจากปริ มาณขายสิ นค้าที่ ลดลง
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2561 เท่ากับ 97.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.23 เมื่อเที ยบกับกาไรสุ ทธิ ในปี 2560 ที่
160.41 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 11.81 เป็ นร้อยละ 7.70 ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อกาไรสุ ทธิ
และอัตรากาไรสุทธิที่ลดลงนี้เป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องในปี
2561 ซึ่งมีอตั ราเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่าง 31.54 – 32.97 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ รวมไปถึงปริ มาณขายที่ลดลงในปี 2561
นอกจากนี้ ราคาปั จจัยการผลิตที่สาคัญเช่นค่าแรงขั้นต่า และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง มีการปรับตัวสู งขึ้นในปี ที่ผา่ นมา โดย
ทางบริ ษทั ได้พยายามบริ หารจัดการต้นทุนจากการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในด้านการปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการผลิต รวมถึงการดาเนิ นการปรับปรุ งห้องเย็น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั
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ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ [พิำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
ข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
มูลค่ ำ (ล้ ำนบำท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ร้ อยละ
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
2559
2560
2561
2559
2560
2561
รายได้จากการขาย
1,465.50 1,357.89 1,265.51
3.21
(7.34)
(6.80)
ต้นทุนขาย
1,062.17 1,034.56 1,018.94
(1.26)
(2.60)
(1.51)
กาไรขั้นต้น
403.33
323.33
246.57
17.20 (19.84) (23.74)
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
8.32
34.63
19.17
131.06 316.38 (44.64)
รายได้จากการลงทุน
5.23
6.62
4.17
(3.66)
26.56 (36.99)
รายได้อื่น
8.25
8.57
12.03
27.63
3.87
40.50
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
425.13
373.15
281.95
28.95 (12.23) (24.44)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
181.28
175.07
162.55
1.81
(3.42)
(7.16)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทาง
243.85
198.08
119.40
60.82 (18.77) (39.72)
การเงินและภาษี
กาไรสุทธิ
196.38
160.41
97.48
64.25 (18.32) (39.23)
กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และ
283.10
241.90
163.11
39.82 (14.55) (32.57)
ค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรม
324.74
80.76 (66.08)
79.77 (75.87) (181.82)
ดาเนินงาน
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.52
0.42
0.26
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)
3.85
3.79
3.74
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

2559
11.78
7.98
27.52
16.64
13.40
13.94
12.64
0.10

2560
13.44
7.68
23.81
14.59
11.81
11.01
10.05
0.09

2561
12.94
5.45
19.48
9.44
7.70
6.80
6.22
0.09
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท [พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
สินทรัพย์
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 1,559.00 ล้านบาท ลดลงจากสิ นทรัพย์รวมในปี ก่อนที่
1,575.69 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.06 โดยมีปัจจัยหลักจาก เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด รวมถึงเงินลงทุ น
ชัว่ คราวในรู ปแบบของเงินฝากประจา จาก 556.94 ล้านบาท เป็ น 312.45 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 43.90 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน อันเนื่ องมาจากกาไรสุ ทธิ ในปี 2561 ที่ลดลงเนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สหรัฐ ส่ งผลให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานลดลง ประกอบกับการที่บริ ษทั มีการรับซื้ อวัตถุดิบ
ในปริ ม าณที่ สู งขึ้ น จากการที่ ผ ลผลิ ต ในฤดู กาลเพาะปลู ก นี้ มี ป ริ ม าณมากกว่าที่ ค าดการณ์ เนื่ องจาก Yield จากการ
เพาะปลูกสูงขึ้น ทาให้บริ ษทั มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือที่สูงขึ้นจาก 433.55 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น 613.17 ล้านบาท ในปี
2561 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.43 สอดคล้องกับรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในปี 2561 มูลค่า 139.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในปี
2560 ที่มีมูลค่า 80.57 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระมูลค่า 70.15 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.73
ของลูกหนี้ การค้ารวม 105.13 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่
คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั ในปี ที่
ผ่านมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 134.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเวลาเดี ยวกันของปี ก่อนที่
131.91 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 เนื่ องมาจากบริ ษทั มีภาษีคา้ งจ่ายลดลงจากปี ก่อนซึ่ งมีมูลค่า 11.85 ล้านบาท
เทียบกับภาษีคา้ งจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่า 7.76 ล้านบาท โดยมีปัจจัยจากกาไรสุทธิที่ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้ สินนอกเหนื อจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย
สัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมและว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 1.0 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
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บริ ษทั สามารถชาระหนี
นและจากภาระผู
พันดังคุกล่ณาสำมำรถจั
วได้เนื่ องจากการมี
สภาพ
[พิ้ สมิ นพ์คในงบแสดงฐานะทางการเงิ
ำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุ
ปของจุดที่นำ่กสนใจ
ด
คล่องที่ เพียงพอ โดยในปี 2561ตบริ
ษทั งมีกล่
อตั อราส่
นสภาพคล่
12.94 เท่าให้และอั
ว 5.45 เท่า จาก
ำแหน่
งข้ อวควำมได้
ทกุ ทีอใ่งนเอกสำร
ใช้ แท็ตบราส่
'เครืวนเงิ
่ องมืนอทุกล่นอหมุ
งข้นอเร็ควำม'
ปริ มาณสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วเพืนใหญ่
ใ่ นรู ปของสิ นดรูค้ปาคงเหลื
อรวมถึองข้
งเงิอนควำมของค
สดและเทียำอ้
บเท่ำงอิ
าเงิงนทีสด
่อเปลีอย่ ยูนแปลงกำรจั
แบบของกล่
ด่ งึ มำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่ จะส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,424.71 ล้านบาท ลดลงจาก 1,443.79 ล้าน
บาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.32 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก
956.53 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น 937.45 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 1.99 อันเนื่ องมาจากบริ ษทั มีผล
ประกอบการที่ลดลงจากปี ก่อน
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดาเนินงานในปี 2561 จานวน 66.08 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดได้มา
จากการดาเนินงานในปี 2560 จานวน 80.99 ล้านบาท อันเนื่องมาจากปริ มาณเงินสดรับจากลูกค้าต่างประเทศที่ลดลงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเหรี ยญสหรัฐและปริ มาณขายที่ ลดลง รวมถึงการใช้เงินสดเพื่อซื้อวัตถุดิบ
จากเกษตรกรในปริ มาณที่ สูงขึ้น จากการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ มีปริ มาณมากกว่าที่คาดการณ์ เนื่ องจาก Yield
จากการเพาะปลูกสู งขึ้น โดยบริ ษทั มีการใช้เงินสดเพื่อปรับปรุ งและซ่อมแซมอาคารและเครื่ องมือเครื่ องจักรมูลค่า 68.23
ล้านบาท และใช้ไปในการจ่ายเงินปั นผลประจาปี และเงินปั นผลระหว่างกาลรวม 114.28 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในปี 2561 ที่ 12.94 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 13.44 เท่าในปี ก่อน โดยสิ นทรัพย์
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั ราส่ วนร้อยละ 68.84 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนเพียงร้อย
ละ 5.32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า และไม่มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน บริ ษทั จึงถือได้วา่ มีสภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี 2561 โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในปี 2561 เท่ากับ 0.09 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2560
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ [พิ
ำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุน
ลูกหนี้รวม
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

ตำแหน่มูงลกล่
อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร
ให้ ใช้ แร้ท็อยละ
บ 'เครื่ องมือกล่สัดอส่งข้วนต่อควำม'
ค่า อ(ล้งข้
านบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อสิ นทรัพย์รวม
เพื2559
่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
อควำมของค
งทีด่ งึ มำ 2560
2560
2561
2559 องข้2560
2561ำอ้ ำงอิ2559
2561
755.81
118.24
345.07
1,219.12

556.94
124.26
433.55
1,114.75

312.45
147.54
613.17
1,073.17

35.02
(11.99)
(23.64)
6.38

(26.31)
5.09
25.64
(8.56)

(43.90)
18.74
41.43
(3.73)

46.73
7.31
21.33
75.37

35.35
7.89
27.52
70.75

20.24
9.46
39.33
68.84

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

352.72
108.22
460.94
1,575.69
82.97
48.94
131.91
1,443.79

379.02
106.81
485.83
1,559.00
82.96
51.33
134.29
1,424.71

7.97
85.48
16.28
8.66
4.83
9.71
6.26
8.91

6.79
58.91
15.70
(2.59)
(19.85)
8.97
(11.13)
(1.72)

7.46
(1.30)
5.40
(1.06)
(0.01)
4.89
1.80
(1.32)

20.42
4.21
24.63
100.00
6.40
2.78
9.18
90.82

22.39
6.87
29.25
100.00
5.27
3.11
8.37
91.63

24.31
6.85
31.16
100.00
5.32
3.29
8.61
91.39

ลงชื่อ

ลายเซ็น

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

