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

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 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 ประจาปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยังถือว่าอยูใ่ นทิศทางการฟื้ นตัว แต่มีความเสี่ ยงจากการ
ฟื้ นตัว ของเศรษฐกิ จโลกที่ เพิ่ ม ขึ้ น ท่ ามกลางปั ญ หาความไม่ แน่ น อนทางการเมื อ งและนโยบายเศรษฐกิ จ ใหม่ ข อง
สหรัฐอเมริ กา ปั ญหาการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่อาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของ
ยุโรป และปั ญหาในภาคการเงินของยุโรปและจีน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั มีประมาณ
การณ์ GDP ที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นเล็กน้อย อันเนื่ องมาจากนโยบายการกระตุน้ การคลังที่เริ่ มใช้ในเดือนสิ งหาคมที่ผ่าน
มาหลังค่าเงิ นเยนแข็งค่าอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ตน้ ปี ในปี 2559 สถาณการณ์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
โดยเฉพาะเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่ องซึ่ งส่ งผลที่ ดีต่อบริ ษทั ในฐานะผูส้ ่ งออก โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ งประเทศไทยในปี 2558 อยูท่ ี่ 34.25 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับปี 2559 ที่ 35.29
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอัตราแลกเปลี่ยนที่ อ่อนค่านี้ ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั โดยตรง เนื่ องจากบริ ษทั ขาย
สิ นค้าโดยการส่งออกเป็ นหลักประมาณร้อยละ 98 ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการที่บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขาย
ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม สูงขึ้น ที่มูลค่า 1,465.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในปี 2558 ที่มีมูลค่า 1,419.89 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องนี้ อาจส่ งผลกระทบทางลบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริ ษทั ในแง่ของราคาด้วยเช่นกัน โดยบริ ษทั มียอดขายสิ นค้ารวมที่ปริ มาณ
22,509 ตัน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558 ที่ มี ป ริ มาณยอดขาย 21,873 ตัน หรื อ เพิ่ มขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.91 อย่างไรก็ตาม ด้ว ย
นโยบายการบริ หารจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริ ง และปั จจัยเรื่ องสถานการณ์ราคา
น้ ามันโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่ องในปี 2559 ที่ผ่านมา ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี
โดยบริ ษทั มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมมูลค่า 196.38 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.25 เมื่อเทียบกับกาไร
สุทธิมูลค่า 119.56 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2559 ร้อยละ 27.52 เพิ่มขึ้นจากอัตรากาไรขั้นต้นใน
ปี 2558 ที่ร้อยละ 24.24 ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 13.40 ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากาไร
สุทธิในปี 2558 ที่ร้อยละ 8.42
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั มีปริ มาณขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ดี ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกาไรสุ ทธิ สูงขึ้นร้อยละ 64.25 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อัน
เนื่องมาจากปั จจัยหลักของการอ่อนตัวของค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรี ยญสหรัฐระหว่างปี 2559 เทียบ
กับปี 2558 ส่งผลให้บริ ษทั มีรายได้จากการขายสูงขึ้น ประกอบกับการบริ หารจัดการต้นทุนขาย จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
จากการเก็บเกี่ยวในรอบก่อนและต้นทุนปั จจัยการผลิตที่ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่าง
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ต่อเนื่ องในปี ที่ ผ่านมา ในขณะที
ริ มงาณการผลิ
่ ลดลงเนื
ตถุดคุิ บณทางการเกษตรที
[พิ่ บมริพ์ษคทั ำอ้มีำปงอิ
จำกเอกสำรตทีหรื
อบทสรุ่ อปงจากปริ
ของจุดทีม่นาณวั
ำ่ สนใจ
สำมำรถจัด ่ ลดลงจาก
ปั ญหาภัยแล้งในปี นี้ ส่งผลให้ตน้ตทุำแหน่
นขายลดลงร้
ยละ 1.26ทบริ
ทั จึงมีอตั ราก
สูงขึ่ อ้ นงมือย่อากล่
งมีอนงข้ยั สอาคั
ญ
งกล่องข้ อควำมได้
กุ ทีษใ่ นเอกสำร
ให้ ใาไรสุ
ช้ แท็บทธิ'เครื
ควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อความสะดวกในการบริ หาร
จัดการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้เลิกกิจการบริ ษทั ย่อย คือ
บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จากัด (AFP) ซึ่ งบริ ษทั ถือครองหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้าน
บาท และทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ว 30 ล้านบาท อนึ่ ง บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จากัด ได้หยุดการดาเนิ นกิจการแล้ว
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เนื่ องจากบริ ษทั หยุดขายสิ น ค้าผ่านบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และเมื่ อวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2558
บริ ษทั อะกรี ฟดู้ โพรเซสซิ่ ง จากัด ได้ดาเนิ นพิธีการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
และชาระบัญชีเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาโครงการลงทุนในประเทศ
สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ และมีมติให้ดาเนินการวางมัดจาค่าเช่าที่ดินกับผูใ้ ห้เช่าในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียน
มาร์ เพื่อรองรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรู ปพืชผักแช่แข็งดังกล่าว และได้ทาสัญญาจะเช่าที่ ดินรวม 47.73
เอเคอร์ มีมูลค่าการเช่า 1.43 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตลอดอายุการเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี
โดยบริ ษทั ตกลงที่จะวางเงินมัดจาค่าเช่าที่ ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรื อเท่ากับ 0.71 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (คิด
เป็ นเงินจานวน 25.36 ล้านบาท) ภายหลังการลงนามในสัญญาจะเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และจะชาระส่ วนที่
เหลื อในวันทาสัญญาเช่ า โดยมี เงื่ อนไขให้ผูใ้ ห้เช่ าดาเนิ น การถมที่ ดินและปรับปรุ งสภาพที่ ดินให้เหมาะสมกับการ
ก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ก่อสร้างโรงงานได้ก่อนการเข้าทาสัญ ญาเช่ าที่ ดินกับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ที่ จะดาเนิ นการจัดตั้งในประเทศสหภาพ
สาธารณรัฐเมียนมาร์ต่อไป
มติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ที่
ยังไม่ได้จดั สรรจากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท บริ ษทั ได้นามติดงั กล่าวจด
ทะเบียนที่กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
บริ ษทั มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงินประจาปี 2558 และ 2559 ดังนี้
ปี 2558
• บริ ษทั มีรายได้เงิ นปั นผลจากบริ ษทั ย่อย 16.80 ล้านบาท แสดงในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ ซึ่ งเกิดจากเงินปั นผลจากบริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จากัด และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ได้ดาเนิ นพิธีการจดทะเบี ยนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และการ
ดาเนินการชาระบัญชีเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
• บริ ษทั มีกาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั อะกรี ฟู้ด โพรเซสซิ่ ง จากัด จานวน 7.83
ล้านบาท แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
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ปี 2559

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่ดงจกล่
อควำมได้
ทีใ่ นเอกสำร ให้
ใช้ แท็เบพื่อ'เครื
่ องมือนกล่ก่อองข้
• บริ ษทั ได้ทาการมั
าสัอญงข้ญาจะเช่
าที่ดทิ นกุ ในประเทศเมี
ยนมาร์
การลงทุ
สร้อาควำม'
งโรงงานแปรรู ป
แบบของกล่
อควำมของค
ำอ้ ำางอิ50งทีปี ด่ โดยบริ
งึ มำ ษทั ตกลงที่ จะ
พืชผักแช่แข็เพืง่อมีเปลี
มูลย่ ค่นแปลงกำรจั
าการเช่า 1.43ดรูล้ปานเหรี
ยญสหรัองข้
ฐ ตลอดอายุ
การเช่
วางเงินมัดจาค่าเช่าที่ดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรื อเท่ากับ 0.71 ล้านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ น
เงิน 25.36 ล้านบาท
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ในปี 2560 สภาวะเศรษฐกิ จโลกคาดว่าจะฟื้ นตัวขึ้ นช้าๆ ท่ ามกลางปั จจัยเสี่ ยงด้านความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของโลก จากทิ ศทางและนโยบายใหม่ของสหรัฐอเมริ กาภายหลังการเลือกตั้ง ปั ญหาการออกจาก
สมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่อาจส่ งผลต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป ปั ญหาภาคการเงินในยุโรป
และจีน และประเทศคู่คา้ ที่ สาคัญของบริ ษทั เช่นประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่ จะขยายตัวได้ดีข้ ึนจากการสนับสนุ นจาก
ปั จจัยหลักอย่างมาตรการกระตุน้ ทางการคลังที่ อาจเริ่ มทยอยเห็ นผล หลังจากการเริ่ มใช้ในเดือนสิ งหาคม 2559 รวมถึง
ภาคการเกษตรของประเทศไทยที่ เริ่ มฟื้ นตัวและขยายตัวหลังในไตรมาสที่ 4 ภายหลังประสบปั ญหาภัยแล้งในปี 2559
ในขณะที่ ราคาน้ ามันโลกเริ่ มทรงตัว และอาจมี การปรั บตัวขึ้น บ้างเล็กน้อยในปี 2560 และการถอนตัวจากข้อตกลง
หุ ้น ส่ วนยุท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จภาคพื้ นแปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาอาจ
ส่งผลให้บริ ษทั มีโอกาสในการแข่งขันในตลาดญี่ปุ่นเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบ
ในการดาเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ ี และพยายามที่จะกาหนดนโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เช่ น นโยบายการบริ ห ารจัด การต้น ทุ น ที่ ด าเนิ น การมาอย่างต่ อ เนื่ อ งโดยการคัด เลื อ กผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และ
การดาเนิ นนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิ จชนิ ดอื่นๆ
เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า รวมไปถึ งการดาเนิ นการปรับปรุ งนโยบายการติ ดตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อใช้เครื่ องมือทางการเงินเช่นสัญญาการซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมกับแนวโน้ม
สถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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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 โดยรายได้จากการขายตามงบรวมจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
2557
2558
2559
1,401.70 1,401.40 1,434.39
11.86
18.49
31.11
1,413.56 1,419.89 1,465.50

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2557
2558
2559
0.09 (0.02)
2.35
(25.36)
55.90 68.25
(0.91)
0.45
3.21

ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,465.50 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ น
ร้อยละ 2.12 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากมีปริ มาณคาสั่งซื้ อจาก
ลูกค้าในประเทศสู งขึ้น และบริ ษทั มีรายได้จากการขายต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 97.88 ของ
รายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากอัตราส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศในปี 2558 ที่ร้อยละ 98.70
รายได้รวมจากการขายในปี 2559 มีมูลค่า 1,465.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2558 ที่มี
มูลค่า 1,419.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคาร
แห่งประเทศไทยในปี 2559 ที่ 35.29 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอ่อนค่าลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2558 ที่ 34.25
บาท/เหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นอัตราอ่อนค่าลงร้อยละ 3.04 รวมถึงการที่บริ ษทั มีปริ มาณขายสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปริ มาณการขายสิ นค้าในปี 2558
2. รายได้อื่น
ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้อื่น 13.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นในปี 2558 ที่ 12.30 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.52
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในปี 2559 มีมูลค่า 1,062.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.26 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ งมีมูลค่า
1,075.74 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
• ต้นทุนวัตถุดิบที่ขายในปี 2559 ต่ ากว่าปี 2558 เนื่ องจากคุณภาพของวัตถุดิบจากการเพาะปลูกในปี
ก่อนมีคุณภาพที่ ดี ประกอบกับการปรับปรุ งนโยบายต้นทุนสิ นค้าให้สะท้อนความเป็ นจริ งในการ
ผลิตมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผ่านมาปริ มาณรับซื้ อวัตถุดิบลดลง จากปั ญหาภัยแล้งที่ทาให้การ
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เก็บเกี่ยวผลผลิ
ปริ มาณจากั
่ งอาจส่
งผลให้
นวัตถุคุดณิบสำมำรถจั
ต่อหน่วยทีด่ขายในปี 2560
[พิมตพ์ทีค่ได้ำอ้คำุณงอิภาพมี
งจำกเอกสำร
หรืดอซึบทสรุ
ปของจุ
ดทีต่นน้ ำ่ ทุสนใจ
สูงขึ้น
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
• ต้นทุนโสหุ ้ยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากต้นทุนค่าน้ ามันเตาลดลง จากสถานการณ์
ราคาน้ ามันโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยราคาน้ ามันเตาเฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 20.91 บาท
ต่อลิตร ในขณะที่ราคาน้ ามันเตาเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 19.38 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้ า และ
ค่าแรงงาน ลดลงเนื่องจากบริ ษทั มีกิจกรรมการผลิตลดลง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 เท่ ากับ 181.28 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น เล็กน้อยจากปี 2558 ที่
178.05 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 โดยมีปัจจัยหลักดังนี้
• ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งในประเทศโดยรวมสู งขึ้นจากปริ มาณขายที่ สูงขึ้นในปี 2559 เมื่อเที ยบกับปี
2558
• ค่าขนส่ งออกซึ่ งประกอบไปด้วยค่าจ้างรถขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่ งออก ค่าดาเนิ นพิธีการ
ทางศุลกากร เพิ่มขึ้นจากปริ มาณขายในปี 2559 ของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นทาให้มีกิจกรรมการขนส่งเพิ่มขึ้น
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 27.52 จากร้อยละ 24.24 ในปี 2558 และมีอตั รากาไร
จากการดาเนิ นงานในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 16.64 จากร้อยละ 10.68 ในปี 2558 อันเป็ นผลมาจากการอ่อนตัวอย่าง
ต่อเนื่ องของค่าเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐ และปริ มาณการขายที่สูงขึ้น การบริ หารจัดการต้นทุนขาย และ ปริ มาณการผลิต
ที่ลดลง ประกอบกับปั จจัยราคาน้ ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่ งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริ หารสูงขึ้นเล็กน้อยจากปริ มาณขายสิ นค้าที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุทธิ ในปี 2559 เท่ากับ 196.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญร้อยละ 64.25 เมื่อเทียบกับกาไร
สุทธิในปี 2558 ที่ 119.56 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ร้อยละ 8.42 เป็ นร้อยละ 13.40 ปั จจัยหลักที่
ส่ งผลต่อกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐที่
อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่ องในปี 2559 ซึ่ งมีอตั ราเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่าง 34.84 – 35.66 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ รวมไปถึง
ต้นทุนขายที่ลดลงจากการบริ หารจัดการต้นทุนวัตถุดิบที่ผลิตในรอบการเพาะปลูกก่อน และปั จจัยบวกจากราคาน้ ามัน
โลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจะเพิ่มขึ้นจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ้น
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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
2557
2558
2559
2557
2558
2559
รายได้จากการขาย
1,413.56 1,419.89 1,465.50
(0.91)
0.45
3.21
ต้นทุนขาย
1,140.89 1,075.74 1,062.17
2.51
(5.71)
1.26
กาไรขั้นต้น
272.67
344.15
403.33 (13.05)
26.21 17.20
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(29.63) (26.78)
8.32 (267.26)
9.63 131.06
รายได้อื่น
19.79
12.30
13.48
3.50 (37.81)
9.52
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
262.83
329.68
425.13 (25.00)
25.44 28.95
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
192.33
178.05
181.28
(0.70)
(7.43)
1.81
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทาง
70.49
151.63
243.85 (55.02) 115.10 60.82
การเงินและภาษี
กาไรสุทธิ
60.43
119.56
196.38 (65.28)
97.86 64.25
กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และ
130.77
202.47
283.10 (39.57)
54.83 39.82
ค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
29.95
186.20
339.02 (83.45) 521.63 82.07
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.16
0.31
0.52
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)
3.33
3.54
3.85
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)

2557
12.90
7.07
19.29
4.99
4.27
4.66
4.25
0.09

2558
11.61
6.47
24.24
10.68
8.42
9.14
8.32
0.10

2559
11.78
7.98
27.52
16.64
13.40
13.94
12.64
0.10
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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 มี สิน ทรั พ ย์รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 มูล ค่า 1,617.52 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น จากสิ น ทรั พ ย์รวมในปี
ก่อนที่ 1,488.62 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.66 โดยมีปัจจัยหลักจาก เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด รวมถึงเงิน
ลงทุ นชัว่ คราวในรู ปแบบของเงิ นฝากประจา จาก 559.79 ล้านบาท เป็ น 755.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้ อยละ
35.02 เมื่ อเที ยบกับปี ก่อน อันเนื่ องมาจากกาไรสุ ทธิ ในปี 2559 ที่ เพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดรับ จากการ
ดาเนินงานมากขึ้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในปี 2559 มูลค่า 69.96 ล้านบาท ลดลงจากลูกหนี้การค้าในปี 2558 ที่มีมูลค่า 78.78
ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระมูลค่า 62.82 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 94.76 ของลูกหนี้ การค้ารวม
โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ ในการเก็บหนี้ และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุ บัน ในปี ที่ ผ่านมาลูกหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 148.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเวลาเดี ยวกันของปี ก่อนที่
139.68 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.26 เนื่องมาจากบริ ษทั มีภาษีคา้ งจ่ายสูงขึ้นจากปี ก่อนอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือภาษี
ค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 25.45 ล้านบาท เที ยบกับภาษีคา้ งจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีมูลค่า
13.00 ล้านบาท โดยมีปัจจัยจากกาไรสุทธิที่สูงขึ้นจากผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้ สินนอกเหนื อจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย
• 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 มีการจ้างผูร้ ับเหมาสาหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็นเป็ นจานวนเงิน 15.8 ล้าน
บาท
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บริ ษทั สามารถชาระหนี
นและจากภาระผู
พันดังคุกล่ณาสำมำรถจั
วได้เนื่ องจากการมี
สภาพ
[พิ้ สมิ นพ์คในงบแสดงฐานะทางการเงิ
ำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุ
ปของจุดที่นำ่กสนใจ
ด
คล่องที่ เพียงพอ โดยในปี 2559ตบริ
ษทั งมีกล่
อตั อราส่
นสภาพคล่
11.78 เท่าให้และอั
ว 7.98 เท่า จาก
ำแหน่
งข้ อวควำมได้
ทกุ ทีอใ่งนเอกสำร
ใช้ แท็ตบราส่
'เครืวนเงิ
่ องมืนอทุกล่นอหมุ
งข้นอเร็ควำม'
ปริ มาณสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วเพืนใหญ่
่อเปลีอย่ ยูนแปลงกำรจั
ใ่ นรู ปของเงิดนรูสดและเที
ปแบบของกล่
ยบเท่อางข้
เงินอสด
ควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,469.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,348.94 ล้าน
บาท เมื่อช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เพิ่ ม ขึ้ นจาก 861.68 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 981.83 ล้า นบาทในปี 2559 คิ ด เป็ นอัต ราเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 13.94 อัน
เนื่องมาจากบริ ษทั มีผลประกอบการที่ดีข้ ึน
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 186.20 ล้านบาท เป็ น 338.39 ล้าน
บาทอันเนื่ องมาจากปริ มาณเงินสดรับจากลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับเหรี ยญสหรัฐและปริ มาณขายที่มากขึ้น โดยบริ ษทั มีการใช้เงินสดวางมัดจาสัญญาจะเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานตาม
แผนการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 25.36 ล้านบาท และเพื่อปรับปรุ งและซ่อมแซมอาคารและเครื่ องมือเครื่ องจักรมูลค่า
72.11 ล้านบาท และใช้ไปในการซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสานักงาน 1.39 ล้านบาท และใช้ไปในการจ่ายเงิน
ปั นผล 76.64 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในปี 2559 ที่ 11.78 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 11.61 เท่าในปี ก่อน โดยสิ นทรัพย์
ส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นสิ น ทรัพย์หมุน เวียน ซึ่ งมี อตั ราส่ วนร้ อยละ 75.37 ในขณะที่ บริ ษ ัทมี หนี้ สิ น
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.40 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี 2559 โดยบริ ษทั มีสดั ส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ สูงคงที่จากปี 2558 คือ 0.10 เท่า
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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
เพื2557
่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
อควำมของค
งทีด่ งึ มำ 2558
2558
2559
2557 องข้2558
2559ำอ้ ำงอิ2557
2559
468.88
116.41
436.67
1,021.96

559.79
134.35
451.87
1,146.01

755.81
118.24
345.07
1,219.12

(19.43)
(14.17)
28.63
(3.32)

19.39
15.41
3.48
12.14

35.02
(11.99)
(23.64)
6.38

33.80
8.39
31.48
73.68

37.60
9.02
30.36
76.98

46.73
7.31
21.33
75.37

347.23
17.84
365.07
1,387.03
79.23
40.30
119.53
1,267.50

305.90
36.72
342.62
1,488.62
98.74
40.93
139.68
1,348.94

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

(5.64)
(38.74)
(8.07)
(4.62)
(13.90)
14.17
(6.11)
(4.47)

(11.90)
105.85
(6.15)
7.32
24.63
1.57
16.85
6.43

7.97
85.48
16.28
8.66
4.83
9.71
6.26
8.91

25.03
1.29
26.32
100.00
5.71
2.91
8.62
91.38

20.55
2.47
23.02
100.00
6.63
2.75
9.38
90.62

20.42
4.21
24.63
100.00
6.40
2.78
9.18
90.82

จึงเรี ยนมา เพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็น
(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

