
 

1 
 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

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 

 

[พิมพค์ ำอำ้งอิงจำกเอกสำร หรอืบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งขอ้ควำมไดท้กุทีใ่นเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครือ่งมอืกลอ่งขอ้ควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เศรษฐกิจหลกัหลายประเทศมีการหดตวัมากกว่าคาดและเร่ิมเขา้สู่ภาวะถดถอย 

สะท้อนผลกระทบจากการปิดเมืองท่ีเขม้งวดท่ีกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกวา้งและรุนแรง ในขณะท่ี

สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัคงอยูใ่นภาวะหดตวัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหลายภาคส่วนตอ้งหยดุชัว่คราว การท่องเท่ียวและการส่งออกสินคา้ของไทยจึงมีแนวโนม้หดตวัสูง ส่งผลต่อ

การบริโภคเอกชนผ่านรายได้และการจ้างงานท่ีลดลง อุปสงค์ทั้ งในและต่างประเทศท่ีลดลงส่งผลให้การลงทุน

ภาคเอกชนมีแนวโนม้หดตวัสูง ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 

2563 หดตวัร้อยละ 8.1 เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 รุนแรงกว่าท่ีคาดไวแ้ละหลายประเทศรวมทั้งไทยตอ้ง

ด าเนินมาตรการควบคุมการระบาด อยา่งไรก็ดี หลงัมาตรการดงักล่าวช่วยใหก้ารแพร่ระบาดชะลอลงอยา่งไดผ้ล และท า

ใหจ้ านวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงในหลายประเทศ และลดลงอยา่งมากท่ีประเทศไทย ภาครัฐของหลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยไดเ้ร่ิมทยอยผอ่นคลายมาตรการปิดเมืองลงในช่วงเดือนพฤษภาคม ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิม

ส่งสญัญาณฟ้ืนตวัข้ึน ในขณะท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัไดรั้บผลกระทบจากอุปสงคต์่างประเทศท่ีซบเซาจาก

จีน รวมถึงการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน ท าใหภ้าคการผลิตไดรั้บผลกระทบ และภาคการส่งออกหดตวัอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี หลงัจากจ านวนผูติ้ดเช้ือภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือน

เมษายน ซ่ึงล่าช้ากว่าประเทศเศรษฐกิจหลกัอ่ืนๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงแรกของไตรมาสท่ี 2 

หยดุชะงกัลง นอกเหนือจากนั้น การเล่ือนจดักิจกรรมกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ออกไปเป็นปี 2021 ท าให้ญ่ีปุ่นสูญเสียปัจจยั

สนบัสนุนการเติบโตในปีน้ี   

สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยงัคงมีความผนัผวนสูง โดยมีแนวโนม้อ่อนค่าซ่ึงเป็น

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่และหันมาถือสินทรัพยท่ี์มีสภาพ

คล่องสูงอยา่งเงินสด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดอลลาร์สหรัฐซ่ึงถูกมองวา่เป็นสินทรัพยป์ลอดภยั อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2 ปี 2563 อยูท่ี่ 31.94 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 31.30 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ี 31.59 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ      

บริษทัมีรายไดร้วมจากการขาย เพ่ิมข้ึนเป็น 317.10 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมี

มูลค่า 299.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.02 จากปริมาณขายสินคา้ท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท าให้เกิดการเร่งซ้ือสินคา้บริโภคเพ่ือกกัตุนในญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา และอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่าลง
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อย่างต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาสก่อนจากค่าฝากแช่สินคา้ภายนอกท่ีลดลงเน่ืองจากการ

บริหารจดัการสมดุลของการเพาะปลูก การขาย และการจดัเก็บสินคา้ แมร้าคาวตัถุดิบจะปรับตวัสูงข้ึนจากภาวะภยัแลง้

ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรขั้นตน้ 58.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.74 จากไตรมาสก่อน โดยมี

อตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 18.55 เพ่ิมข้ึนจากอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 12.16 

ส่งผลใหบ้ริษทั มีก าไรสุทธิ 10.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิ 2.56 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน อตัราก าไรสุทธิในไตร
มาส 2 ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 3.19 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 0.85 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจากการขายเพ่ิมข้ึน 4.49 ลา้นบาท จาก 312.61 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.44 จากปริมาณค าสั่งซ้ือท่ีสูงข้ึนและอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อนค่าลง เม่ือเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีบริษทัมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 22.94 ลา้นบาท จาก 35.89 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

63.92 จากการบริหารจดัการตน้ทุนค่าฝากแช่ และตน้ทุนพลงังานท่ีลดลงจากราคาน ้ ามนัท่ีลดลง และมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 
1.22 ลา้นบาท จาก 8.89 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.71   

ในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษทัมิไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการปรับใชก้ลุ่ม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึง

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทั 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีหากมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ท่ีรุนแรงเทียบเท่า หรือ

มากกวา่รอบแรก อาจท าให้เศรษฐกิจโลกซบเซายาวนาน และมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไปมีมาก

ข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัอยา่งประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอยู่ในช่วง

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อาจท าใหกิ้จกรรมการบริโภคนอกบา้นลดลง แต่การบริโภคภายใน

ครัวเรือนอาจปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดท้ั้ งในด้านบวกหรือลบต่อปริมาณการสั่งซ้ือ
สินคา้โดยรวม 

2. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเงินบาทมีแนวโนม้อ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐ เน่ืองจากนกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ และเลือกลงทุนในสินทรัพยท่ี์ปลอดภยัเช่นเงินสด ท าให้

เงินบาทอาจอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทั ในขณะท่ี

ค่าเงินเยนมีแนวโนม้แขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ อาจส่งผลต่อตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ของคู่คา้
ท่ีลดลง 

3. ภยัแลง้ท่ีรุนแรงข้ึนตั้งแต่ตน้ปี 2563 อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายจากการเพาะปลูกมากข้ึน และ
ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนวตัถุดิบใหป้รับตวัสูงข้ึน  
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4. ปัจจยัเร่ืองราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้ต่อตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง เน่ืองจาก
บริษทัมีการใชน้ ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 

5. ผลกระทบจากนโยบายกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาโดยการข้ึนภาษีน าเขา้สินคา้จากจีน อาจ

ส่งผลกระทบทั้งในแง่เป็นโอกาสใหสิ้นคา้พืชผกัแช่แขง็จากประเทศไทย สามารถส่งออกไปแข่งขนั

ในตลาดสหรัฐอเมริกากับสินคา้จากประเทศจีนได ้แต่ในขณะเดียวกนั การกีดกนัทางการคา้ของ

สหรัฐอเมริกาต่อสินคา้น าเขา้จากจีน ก็อาจจะเป็นภยัคุกคามต่อสินคา้พืชผกัแช่แข็งจากประเทศไทย

ในตลาดต่างประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากผูป้ระกอบการสินคา้พืชผกัแช่แขง็จากประเทศจีนซ่ึงมีราคาขายท่ี

ต ่า จะตอ้งมองหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทนส่วนแบ่งตลาดท่ีสูญเสียไป   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

% 
QoQ 

% 
   YoY 

หกเดือน 
2562 

หกเดือน 
2563 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 299.37 279.17 303.69 8.79 1.44 562.47 582.86 3.63 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 13.24 19.93 13.41 (32.74) 1.29 23.21 33.34 43.66 

รายไดร้วมจากการขาย 312.61 299.10 317.10 6.02 1.44 585.68 616.20 5.21 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 317.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.00 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 6.02 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 95.77 ของ

รายไดร้วมจากการขาย ซ่ึงถือวา่ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากสัดส่วนร้อยละ 93.34 ในไตรมาส 1 ปี 2563 

โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 4.23 ของรายไดร้วม 
ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 6.66 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 4.49 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในไตร

มาส 2 ปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 312.61 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.44 อนัเป็นผลมาจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนทั้ง
ในและต่างประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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2. รายไดอ่ื้น 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 3.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดอ่ื้นในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 2.05 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.77 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเศษซากวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน และบริษทัมีรายไดจ้าก

การลงทุน จ านวน 0.23 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 2 ปี 2563 มีมูลค่า 258.26 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.67 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 
ปี 2562 ซ่ึงมีมูลค่า 276.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ตน้ทุนค่าฝากแช่สินคา้ท่ีลดลงจากการบริหารจดัการการเพาะปลูกใหส้มดุลกบั ปริมาณขายและสินคา้

คงคลงั รวมถึงตน้ทุนค่าพลงังานท่ีลดลงจากค่าน ามนัโลกท่ีปรับตวัลดลง 

 ตน้ทุนวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตวัสูงข้ึนจากภาวะภยัแลง้

ในช่วงการเพาะปลูก รวมถึงค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ 

 ผลประโยชน์พนกังานท่ีลดลงเน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการบนัทึกบนัทึกผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการ

ประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 35.36 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 

2562 ท่ี 40.54 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.79 โดยมีปัจจยัหลกัจากค่าใชจ่้ายเดินทางท่ีลดลงเน่ืองจากอยูใ่นช่วงการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีค่าระวางเรือและค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงั

ท่าเรือเพ่ือการส่งออก และค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการขายต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 18.55 จากร้อยละ 11.48 ในไตรมาส 2 ปี 

2562 และมีอตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.89 จากอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงาน ร้อยละ 2.38 ในไตรมาส 2 ปี 2562 อนัเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากปริมาณขายสินคา้

ต่างประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง แมต้น้ทุนวตัถุดิบทางการเกษตรบางรายการจะ

ปรับตวัสูงข้ึนจากผลผลิตท่ีเสียหายจากภยัแลง้ และค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่  

ตน้ทุนท่ีเกิดจากการการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอกลดลงจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงักบัปริมาณ
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การเพาะปลูก และการขาย รวมถึงผลประโยชน์พนกังานท่ีลดลงเน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการบนัทึกบนัทึก

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการ

ประกาศพระราชบัญญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 

พฤษภาคม 2562 

ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีผลก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 10.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.71 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิ

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ี 8.89 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.19 เทียบกบัอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.84 ในไตร

มาส 2 ปี 2562 โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายท่ี

สูงข้ึนจากปริมาณขายสินคา้ต่างประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง ในขณะท่ีตน้ทุน

ขายโดยรวมลดลง แม้ตน้ทุนวตัถุดิบบางรายการจะปรับตวัสูงข้ึนจากภยัแลง้ในช่วงการเพาะปลูก และค่าเส่ือมราคาท่ี

สูงข้ึน อย่างไรก็ตามต้นทุนค่าฝากแช่สินคา้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเน่ืองจากการบริหารจัดการการ

เพาะปลูกและสินคา้คงคลงั นอกจากน้ี บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 15.31 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงปี 2563 โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากกิจกรรมการ

การเดินทางท่ีลดลง รวมถึงผลประโยชน์พนกังานท่ีลดลงเน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2562 มีการบนัทึกบนัทึกผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากการประกาศ

พระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2562 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้เพ่ือขายส่งออกสูงข้ึน  
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

% 
QoQ 

% 
YoY 

หกเดือน 
2562 

หกเดือน 
2563 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขาย 312.61 299.10 317.10 6.02 1.44 585.68 616.20 5.21 
ตน้ทุนขาย 276.72 262.72 258.26 (1.70) (6.67) (527.26) (520.99) (1.19) 
ก าไรขั้นตน้ 35.89 36.38 58.84 61.74 63.92 58.41 95.21 63.00 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 8.67 0.64 (15.31) (2,486.38) (276.56) 11.17 (14.67) (231.36) 
ดอกเบ้ียรับ 0.00 0.54 0.88 62.84 - 0.63 1.42 125.72 
รายไดจ้ากการลงทุน 1.16 0.30 0.23 (23.87) (80.24) 1.30 0.53 (59.03) 
รายไดอ่ื้น 2.24 2.05 3.04 48.77 36.07 4.54 5.09 12.02 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 40.54 37.13 35.36 (4.79) (12.79) (77.82) (72.49) (6.84) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

7.43 2.77 12.32 344.39 65.78 (1.76) 15.09 956.58 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.06 0.05 0.04 (11.95) (35.62) (0.11) (0.08) (24.15) 
ภาษีเงินได ้ 1.53 (0.17) (2.17) 1,167.48 (242.51) 1.42 (2.34) (264.62) 
ก าไรสุทธิ 8.89 2.56 10.11 295.58 13.71 (0.45) 12.67 2,901.68 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

19.77 19.61 24.34 24.12 23.09 24.37 43.95 80.38 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 69.74 (13.28) 92.51 796.47 32.66 79.19 79.23 0.04 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.01 0.03 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.74 3.59 3.67 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ไตรมำส 2 
ปี 2562 

ไตรมำส 1 
ปี 2563 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.32 7.47 12.27 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 5.88 2.24 4.38 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 11.48 12.16 18.55 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 2.38 0.93 3.89 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.84 0.85 3.19 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 2.71 3.35 3.44 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 2.86 3.47 3.84 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.15 0.10 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 1,546.38 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมในไตรมาส

ก่อนท่ี 1,576.37 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.90 โดยมีปัจจยัหลกัจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลง 75.88 ลา้นบาท เป็น 457.01 

ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.24 จากผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวในฤดูกาลน้ีนอ้ยลง และการปริมาณขายต่างประเทศท่ีมากข้ึน 

รวมถึงลูกหน้ีการคา้มูลค่า 110.67 ลา้นบาท ลดลง 19.82 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15.19 จากยอดขายในประเทศท่ี

ลดลงในไตรมาสน้ีจากมาตรการปิดเมืองเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยปริมาณเงินสดและเทียบเท่า

เงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน 58.49 ลา้นบาท เป็น 219.38 ลา้นบาท จากการรับช าระค่าสินคา้ท่ีมากข้ึนตามยอดขายในไตรมาสก่อน 

บริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้ โดย

พิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทั
สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มูลค่า 146.35 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสล่าสุด 62.38 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 29.88 โดยมีปัจจยัหลกัจากหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ท่ีลดลง 53.62 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 81.71 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาขายเงินตราต่างประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและมีภาระผูกพนัด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.07 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็ 

เป็นจ านวนเงิน 9.57 ลา้นบาท 
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บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.27 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 4.38 เท่า จากปริมาณ
สินทรัพยท่ี์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่ากบั 1,400.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,367.64 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.37 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง

จาก 927.91 ลา้นบาท เป็น 915.16 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.37 และบริษทัมี

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด มูลค่า -2.39 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิม
น ามาใชใ้นงวดปัจจุบนั 

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 79.23 

ลา้นบาท เทียบกบักระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 79.23 

ลา้นบาท ถือวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การจ่ายเงินสดเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 17.81 ลา้นบาท และ
ใชไ้ปในการปันผล 22.89 ลา้นบาท   

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ี 12.27 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 7.47 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2563 

จากการท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง โดยเฉพาะหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ ท่ีบนัทึกตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ใหม่ท่ีเร่ิมน ามาใช้ในงวดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัยงัคงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมี

อตัราส่วนร้อยละ 65.92 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพียงร้อยละ 5.37 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสิน
สญัญาอนุพนัธ์ และบริษทัไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2563 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น 0.10 เท่า เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 0.15 เท่า  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

96.44 160.89 219.38 58.49 36.36 122.94 127.49 

สินทรัพยท์างการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

190.39 191.52 191.38 (0.14) (0.07) 0.99 0.52 

ลูกหน้ีรวม 156.77 135.19 130.84 (4.35) (3.21) (25.93) (16.54) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 13.60 13.60 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินคา้คงเหลือ 547.55 532.89 457.01 (75.88) (14.24) (90.53) (16.53) 
สินทรัพยส์ญัญาอนุพนัธ์ 0.00 0.04 7.18 7.13 16,534.46 7.18 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,004.75 1,034.12 191.38 (14.74) (1.43) 14.64 1.46 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 407.05 416.76 415.98 (0.78) (0.19) 8.93 2.19 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 110.40 125.49 111.01 (14.48) (11.54) 0.61 0.55 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 517.45 542.25 526.99 (15.26) (2.81) 9.54 1.84 
สินทรัพยร์วม 1,522.20 1,576.37 1,546.38 (30.00) (1.90) 24.18 1.59 
หน้ีสินหมุนเวียน 75.45 138.37 83.11 (55.26) (39.94) 7.66 10.15 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 66.87 70.37 63.25 (7.12) (10.12) (3.62) (5.42) 

หน้ีสินรวม 142.32 208.73 146.35 (62.38) (29.88) 4.04 2.84 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,379.88 1,367.64 1,400.02 32.38 2.37 20.14 1.46 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

-  นายองักรู  พลพิพฒันพงศ ์ - 

         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


