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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2559 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2559 ท่ีผา่นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัถือวา่อยูใ่นทิศทางการฟ้ืนตวั แต่มีความเส่ียงจากการ

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีเพ่ิมข้ึนท่ามกลางปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของ

สหรัฐอเมริกา ปัญหาการออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของ

ยโุรป และปัญหาในภาคการเงินของยโุรปและจีน ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั มีประมาณ

การณ์ GDP ท่ีคาดวา่จะขยายตวัข้ึนเลก็นอ้ย อนัเน่ืองมาจากนโยบายการกระตุน้การคลงัท่ีเร่ิมใชใ้นเดือนสิงหาคมท่ีผ่าน

มาหลงัค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี ในปี 2559 สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

โดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลท่ีดีต่อบริษทัในฐานะผูส่้งออก โดยอตัรา

แลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2558 อยูท่ี่ 34.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เทียบกบัปี 2559 ท่ี 35.29 

บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่าน้ี ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัโดยตรง เน่ืองจากบริษทัขาย

สินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัประมาณร้อยละ 98 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วมจากการขาย

ในปี 2559 ตามงบการเงินรวม สูงข้ึน ท่ีมูลค่า 1,465.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 1,419.89 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.21 อยา่งไรก็ตาม ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองน้ี อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตของบริษทัในแง่ของราคาดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 

22,509 ตนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 21,873 ตัน หรือ เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.91 อย่างไรก็ตาม ด้วย

นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสะทอ้นตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง และปัจจยัเร่ืองสถานการณ์ราคา

น ้ ามนัโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยบริษทัมีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมมูลค่า 196.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 64.25 เม่ือเทียบกบัก าไร

สุทธิมูลค่า 119.56  ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 ร้อยละ 27.52 เพ่ิมข้ึนจากอตัราก าไรขั้นตน้ใน

ปี 2558 ท่ีร้อยละ 24.24 ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 13.40 ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัราก าไร

สุทธิในปี 2558 ท่ีร้อยละ 8.42 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัมีปริมาณขายสินคา้เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ดี ผลการด าเนินงานของ

บริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิสูงข้ึนร้อยละ 64.25 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อนั

เน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของการอ่อนตวัของค่าเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัคา่เงินเหรียญสหรัฐระหวา่งปี 2559 เทียบ

กบัปี 2558 ส่งผลให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการตน้ทุนขาย จากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

จากการเก็บเก่ียวในรอบก่อนและตน้ทุนปัจจยัการผลิตท่ีลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีลดลงอยา่ง
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ต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีบริษทัมีปริมาณการผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากปริมาณวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีลดลงจาก

ปัญหาภยัแลง้ในปีน้ี ส่งผลใหต้น้ทุนขายลดลงร้อยละ 1.26 บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  

บริษทัไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้าย และเพ่ือความสะดวกในการบริหาร

จดัการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติใหเ้ลิกกิจการบริษทัยอ่ย คือ

บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั (AFP) ซ่ึงบริษทัถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ลา้น

บาท และทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 30 ลา้นบาท อน่ึง บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดห้ยุดการด าเนินกิจการแลว้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เน่ืองจากบริษทัหยุดขายสินคา้ผ่านบริษทัย่อยดังกล่าว และเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 

บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั ไดด้ าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ไดพ้ิจารณาโครงการลงทุนในประเทศ

สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ และมีมติใหด้ าเนินการวางมดัจ าค่าเช่าท่ีดินกบัผูใ้ห้เช่าในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียน

มาร์ เพ่ือรองรับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปพืชผกัแช่แข็งดงักล่าว และไดท้ าสัญญาจะเช่าท่ีดินรวม 47.73 

เอเคอร์ มีมูลค่าการเช่า 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตลอดอายกุารเช่า 50 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 10 ปี 

โดยบริษทัตกลงท่ีจะวางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ (คิด

เป็นเงินจ านวน 25.36 ลา้นบาท) ภายหลงัการลงนามในสัญญาจะเช่าท่ีดินเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และจะช าระส่วนท่ี

เหลือในวนัท าสัญญาเช่า  โดยมีเง่ือนไขให้ผูใ้ห้เช่าด าเนินการถมท่ีดินและปรับปรุงสภาพท่ีดินให้เหมาะสมกับการ

ก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานราชการในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชท่ี้ดินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ก่อสร้างโรงงานไดก่้อนการเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษทัย่อยของบริษทั ท่ีจะด าเนินการจดัตั้งในประเทศสหภาพ

สาธารณรัฐเมียนมาร์ต่อไป 

มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัท่ี

ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 381,145,725 บาท บริษทัไดน้ ามติดงักล่าวจด

ทะเบียนท่ีกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

บริษทัมีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2558 และ 2559 ดงัน้ี 

ปี 2558 

• บริษทัมีรายได้เงินปันผลจากบริษทัย่อย 16.80 ลา้นบาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ ซ่ึงเกิดจากเงินปันผลจากบริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

บริษทัไดด้ าเนินพิธีการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และการ

ด าเนินการช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 

• บริษทัมีก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  คือ บริษทั อะกรีฟู้ ด โพรเซสซ่ิง จ ากดั จ านวน 7.83  

ลา้นบาท แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
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ปี 2559 

• บริษทัไดท้ าการมดัจ าสัญญาจะเช่าท่ีดินในประเทศเมียนมาร์เพ่ือการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูป

พืชผกัแช่แข็ง มีมูลค่าการเช่า 1.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตลอดอายกุารเช่า 50 ปี โดยบริษทัตกลงท่ีจะ

วางเงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่ารวม หรือเท่ากบั 0.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น

เงิน 25.36 ลา้นบาท 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2560 สภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะฟ้ืนตวัข้ึนช้าๆ ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงด้านความผนัผวนของระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของโลก จากทิศทางและนโยบายใหม่ของสหรัฐอเมริกาภายหลงัการเลือกตั้ง ปัญหาการออกจาก

สมาชิกสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัรท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของยโุรป ปัญหาภาคการเงินในยโุรป

และจีน  และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั เช่นประเทศญ่ีปุ่น มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัไดดี้ข้ึนจากการสนบัสนุนจาก

ปัจจยัหลกัอยา่งมาตรการกระตุน้ทางการคลงัท่ีอาจเร่ิมทยอยเห็นผล หลงัจากการเร่ิมใชใ้นเดือนสิงหาคม 2559 รวมถึง

ภาคการเกษตรของประเทศไทยท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัและขยายตวัหลงัในไตรมาสท่ี 4 ภายหลงัประสบปัญหาภยัแลง้ในปี 2559 

ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัโลกเร่ิมทรงตวั และอาจมีการปรับตวัข้ึนบ้างเล็กน้อยในปี 2560 และการถอนตวัจากขอ้ตกลง

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) ของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจ

ส่งผลใหบ้ริษทัมีโอกาสในการแข่งขนัในตลาดญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ

ในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

เช่น นโยบายการบริหารจัดการต้นทุนท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองโดยการคัดเลือกผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และ

การด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ 

เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอย่าง

ใกลชิ้ด เพ่ือใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเช่นสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแนวโน้ม

สถานการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แข็ง ขา้วโพดหวานแช่แข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผกัรวมแช่แข็ง โดยรายไดจ้ากการขายตามงบรวมจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,401.70 1,401.40 1,434.39 0.09 (0.02) 2.35 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 11.86 18.49 31.11 (25.36) 55.90 68.25 

รายไดร้วมจากการขาย 1,413.56 1,419.89 1,465.50 (0.91) 0.45 3.21 

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,465.50  ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 2.12 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 1.30 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากมีปริมาณค าสั่งซ้ือจาก

ลูกคา้ในประเทศสูงข้ึน และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2559 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 97.88 ของ

รายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2558 ท่ีร้อยละ 98.70  

รายไดร้วมจากการขายในปี 2559 มีมูลค่า 1,465.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2558 ท่ีมี

มูลค่า 1,419.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.21 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคาร

แห่งประเทศไทยในปี 2559 ท่ี 35.29 บาท/เหรียญสหรัฐ ซ่ึงอ่อนค่าลงจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2558 ท่ี  34.25 

บาท/เหรียญสหรัฐ คิดเป็นอตัราอ่อนค่าลงร้อยละ 3.04 รวมถึงการท่ีบริษทัมีปริมาณขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั

ปริมาณการขายสินคา้ในปี 2558  

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 13.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดอ่ื้นในปี 2558 ท่ี 12.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.52  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2559 มีมูลค่า 1,062.17 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.26 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีมูลค่า 

1,075.74 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

• ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีขายในปี 2559  ต  ่ากวา่ปี 2558 เน่ืองจากคุณภาพของวตัถุดิบจากการเพาะปลูกในปี

ก่อนมีคุณภาพท่ีดี ประกอบกบัการปรับปรุงนโยบายตน้ทุนสินคา้ให้สะท้อนความเป็นจริงในการ

ผลิตมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมาปริมาณรับซ้ือวตัถุดิบลดลง จากปัญหาภยัแลง้ท่ีท าใหก้าร
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เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีไดคุ้ณภาพมีปริมาณจ ากดั ซ่ึงอาจส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดิบต่อหน่วยท่ีขายในปี 2560 

สูงข้ึน  

• ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตลดลง เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัเตาลดลง จากสถานการณ์

ราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 โดยราคาน ้ ามนัเตาเฉล่ียในปี 2558 เท่ากบั 20.91 บาท

ต่อลิตร ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัเตาเฉล่ียในปี 2559 เท่ากบั 19.38 บาทต่อลิตร นอกจากน้ี ค่าไฟฟ้า และ

ค่าแรงงาน ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีกิจกรรมการผลิตลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ 181.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี 2558 ท่ี 

178.05 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.81 โดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศโดยรวมสูงข้ึนจากปริมาณขายท่ีสูงข้ึนในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 

2558 

• ค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการ

ทางศุลกากร เพ่ิมข้ึนจากปริมาณขายในปี 2559 ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหมี้กิจกรรมการขนส่งเพ่ิมข้ึน 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 27.52 จากร้อยละ 24.24 ในปี 2558 และมีอตัราก าไร

จากการด าเนินงานในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16.64 จากร้อยละ 10.68 ในปี 2558 อนัเป็นผลมาจากการอ่อนตวัอยา่ง

ต่อเน่ืองของค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และปริมาณการขายท่ีสูงข้ึน การบริหารจดัการตน้ทุนขาย และ ปริมาณการผลิต

ท่ีลดลง ประกอบกบัปัจจยัราคาน ้ ามนัท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการผลิตลดลง อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหารสูงข้ึนเลก็นอ้ยจากปริมาณขายสินคา้ท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2559 เท่ากบั 196.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัร้อยละ 64.25 เม่ือเทียบกบัก าไร

สุทธิในปี 2558 ท่ี 119.56 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 8.42 เป็นร้อยละ 13.40 ปัจจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ี

อ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 ซ่ึงมีอตัราเฉล่ียรายไตรมาสระหวา่ง 34.84 – 35.66 บาทต่อเหรียญสหรัฐ รวมไปถึง

ตน้ทุนขายท่ีลดลงจากการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบท่ีผลิตในรอบการเพาะปลูกก่อน และปัจจยับวกจากราคาน ้ ามนั

โลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองแมค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจะเพ่ิมข้ึนจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั มูลค่ำ (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
รายไดจ้ากการขาย 1,413.56 1,419.89 1,465.50 (0.91) 0.45 3.21 
ตน้ทุนขาย 1,140.89 1,075.74 1,062.17 2.51 (5.71) 1.26 
ก าไรขั้นตน้ 272.67 344.15 403.33 (13.05) 26.21 17.20 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (29.63) (26.78) 8.32 (267.26) 9.63 131.06 
รายไดอ่ื้น 19.79 12.30 13.48 3.50 (37.81) 9.52 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 262.83 329.68 425.13 (25.00) 25.44 28.95 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 192.33 178.05 181.28 (0.70) (7.43) 1.81 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

70.49 151.63 243.85 (55.02) 115.10 60.82 

ก าไรสุทธิ 60.43 119.56 196.38 (65.28) 97.86 64.25 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

130.77 202.47 283.10 (39.57) 54.83 39.82 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 29.95 186.20 339.02 (83.45) 521.63 82.07 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.16 0.31 0.52 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.33 3.54 3.85 
 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 2557 2558 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 12.90 11.61 11.78 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.07 6.47 7.98 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 19.29 24.24 27.52 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 4.99 10.68 16.64 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.27 8.42 13.40 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 4.66 9.14 13.94 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 4.25 8.32 12.64 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.09 0.10 0.10 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 1,617.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วมในปี

ก่อนท่ี 1,488.62 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.66 โดยมีปัจจยัหลกัจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงิน

ลงทุนชัว่คราวในรูปแบบของเงินฝากประจ า จาก 559.79 ลา้นบาท เป็น 755.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 

35.02 เม่ือเทียบกับปีก่อน อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิในปี 2559 ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการ

ด าเนินงานมากข้ึน 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2559 มูลค่า 69.96 ลา้นบาท ลดลงจากลูกหน้ีการคา้ในปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 78.78 

ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 62.82 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.76 ของลูกหน้ีการคา้รวม 

โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดย

พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบัน ในปีท่ีผ่านมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทั

สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 148.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 

139.68 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.26 เน่ืองมาจากบริษทัมีภาษีคา้งจ่ายสูงข้ึนจากปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั กล่าวคือภาษี

คา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 25.45 ลา้นบาท เทียบกบัภาษีคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีมูลค่า 

13.00 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัจากก าไรสุทธิท่ีสูงข้ึนจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

เม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

• สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.5 ลา้น

บาท 

• สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

• บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 11.0 ลา้นบาท 

• บริษทัมีการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารหอ้งเยน็เป็นจ านวนเงิน 15.8 ลา้น

บาท 
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บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพ

คล่องท่ีเพียงพอ โดยในปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 11.78 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 7.98 เท่า จาก

ปริมาณสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1,469.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,348.94 ลา้น

บาท เม่ือช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.91 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

เพ่ิมข้ึนจาก 861.68  ล้านบาทในปี 2558 เป็น 981.83 ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.94 อัน

เน่ืองมาจากบริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ี 186.20 ลา้นบาท เป็น 338.39 ลา้น

บาทอนัเน่ืองมาจากปริมาณเงินสดรับจากลูกคา้ต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กบัเหรียญสหรัฐและปริมาณขายท่ีมากข้ึน โดยบริษทัมีการใชเ้งินสดวางมดัจ าสัญญาจะเช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างโรงงานตาม

แผนการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ 25.36 ลา้นบาท และเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมูลค่า 

72.11 ลา้นบาท และใชไ้ปในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นส านกังาน 1.39 ลา้นบาท และใชไ้ปในการจ่ายเงิน

ปันผล 76.64 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 ท่ี 11.78 เท่า เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก 11.61 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพย์

ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 75.37 ในขณะท่ีบริษัทมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.40 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษทัจึงถือได้ว่ามี

สภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

 บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2559 โดยบริษทัมีสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้สูงคงท่ีจากปี 2558 คือ 0.10 เท่า  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน          
เงินสดและเงินลงทุน 468.88 559.79 755.81 (19.43) 19.39 35.02 33.80 37.60 46.73 
ลูกหน้ีรวม 116.41 134.35 118.24 (14.17) 15.41 (11.99) 8.39 9.02 7.31 
สินคา้คงเหลือ 436.67 451.87 345.07 28.63 3.48 (23.64) 31.48 30.36 21.33 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,021.96 1,146.01 1,219.12 (3.32) 12.14 6.38 73.68 76.98 75.37 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 347.23 305.90 330.29 (5.64) (11.90) 7.97 25.03 20.55 20.42 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17.84 36.72 68.10 (38.74) 105.85 85.48 1.29 2.47 4.21 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 365.07 342.62 398.39 (8.07) (6.15) 16.28 26.32 23.02 24.63 
สินทรัพยร์วม 1,387.03 1,488.62 1,617.52 (4.62) 7.32 8.66 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 79.23 98.74 103.52 (13.90) 24.63 4.83 5.71 6.63 6.40 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 40.30 40.93 44.91 14.17 1.57 9.71 2.91 2.75 2.78 

หน้ีสินรวม 119.53 139.68 148.43 (6.11) 16.85 6.26 8.62 9.38 9.18 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,267.50 1,348.94 1,469.09 (4.47) 6.43 8.91 91.38 90.62 90.82 

 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลายเซ็น 
 

(นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


