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เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตวัแบบชะลอลง โดยมีสัญญาณการฟ้ืนตวัจากจุดต ่าสุด

ในช่วงไตรมาส 2 แต่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ปิดเมืองท่ีเร่ิมกลบัมาเขม้งวดขึ้นหลงัจ านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 

ในบางประเทศท่ีกลบัมาสูงขึ้น การปิดกิจการและอตัราการว่างงานท่ียงัอยู่ในระดบัสูงในหลายประเทศ ยงัคงเป็นความ

เส่ียงต่อการฟ้ืนตวัในระยะต่อไป รวมถึงมาตรการพิเศษทางการคลงัในหลายประเทศท่ีช่วยประคบัประคองเศรษฐกิจ

ในช่วงท่ีผา่นมา เร่ิมหมดอายลุง หรือไดรั้บการต่ออายุแต่ในขนาดท่ีเล็กลง ส าหรับเศรษฐกิจประเทศไทยพบว่ามีการฟ้ืน

ตวัจากจุดต ่าสุดเช่นกนั จากการผอ่นคลายมาตรการปิดเมืองซ่ึงท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมปรับตวัดีขึ้น แตก่ารฟ้ืนตวั

ยงัคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความเส่ียงจากสถานการณ์ทางการเมืองและความเปราะบางในตลาดแรงงาน 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั ในไตรมาส 3 เร่ิมปรับตวัดีขึ้นจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจภายในประเทศภายหลงัการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน อยา่งไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศอาจใช้เวลาฟ้ืนตวั

ยาวนาน เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองสุขอนามยัท่ีท าให้การบริโภคในภาคบริการยงัคงอ่อนแอและทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่ากว่า

ช่วงก่อนการเกิดการระบาดของ COVID-19 นอกเหนือจากนั้น การเล่ือนจดักิจกรรมกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ออกไปเป็นปี 

2021 ท าให้ญ่ีปุ่ นสูญเสียปัจจยัสนบัสนุนการเติบโตในปีน้ี     

สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐยงัคงมีความผนัผวน โดยค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน เน่ืองจากเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามการพ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลก การส่งสัญญาณด าเนินนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายของ Fed และการด าเนินนโยบายการคลงัท่ีมีแนวโน้ม

ขาดดุลมากขึ้นของสหรัฐฯ อีกทั้งเงินทุนเคล่ือนยา้ยมีแนวโน้มไหลเขา้ตลาดต่างประเทศ รวมถึงตลาดการเงินไทยใน

ระยะต่อไป อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3 ปี 2563 อยูท่ี่ 31.33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือ

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ี 31.94 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ี 30.71 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ      

บริษทัมีรายได้รวมจากการขาย ลดลงเป็น 254.31 ล้านบาท เม่ือเทียบกับยอดขายในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมี

มูลค่า 317.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 19.80 จากปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท าให้เกิดการเร่งซ้ือสินคา้บริโภคเพื่อกกัตุนในญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาในช่วงคร่ึงปีแรก ถึงแมจ้ะมีการผอ่น

คลายมาตรการปิดเมืองในไตรมาสท่ี 3 แต่ยงัคงมีสินคา้คงเหลือเพื่อจ าหน่ายเพียงพอ ประกอบกบัการบริโภคในภาค

บริการและภาคการผลิตท่ียงัคงฟ้ืนตวัช้าในประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ปริมาณสินค้าของบริษทัส่วนท่ีจ าหน่ายให้กบัตลาด

ผูผ้ลิตและภาคบริการลดลง ตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาสก่อนจากปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนขายต่อ
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หน่วยปรับตวัสูงขึ้นจากการขายสินคา้ในคลงัท่ีผลิตในช่วงท่ีราคาวตัถุดิบสูงจากภาวะแลง้เม่ือปีก่อน แมค้่าฝากแช่สินคา้

ภายนอกปรับตวัลดลงเน่ืองจากการบริหารจดัการสมดุลของการเพาะปลูก การขาย และการจดัเก็บสินคา้ ส่งผลให้บริษทั

มีผลก าไรขั้นตน้ 24.73 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 57.96 จากไตรมาสก่อน โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปี 2563 ร้อย

ละ 9.73 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 18.55 ส่งผลให้บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ 8.97 ลา้น

บาท ลดลงจากก าไรสุทธิ 10.11 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ -

3.53 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 3.19 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีรายไดร้วมจากการขายลดลง 60.55 ลา้นบาท จาก 314.86 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราลดลงร้อยละ 19.23 จากปริมาณค าส่ังซ้ือท่ีลดลงเน่ืองจากสินคา้ท่ีลูกคา้เร่งส่ังซ้ือเม่ือช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 

ยงัคงเหลืออยู่ในตลาด ในขณะท่ีการบริโภคในภาคบริการและภาคการผลิตในไตรมาส 3 ยงัคงหดตวั จากสถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ลดลง 29.27 ลา้นบาท จาก 54.00 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 54.20 

จากตน้ทุนขายสินคา้ท่ีสูงจากราคาผลผลิตในช่วงภาวะภยัแลง้ปีก่อน ประกอบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ี

อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ท าให้บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียน 6.51 ลา้นบาท เทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 15.91 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัจึงมีก าไรสุทธิ

ลดลง 36.42 ลา้นบาท จาก 27.45 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 132.67 ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงในก าไรสุทธิมากกว่า

ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมิได้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการปรับใช้กลุ่ม

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

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ

บริษทั 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีหากมีการแพร่ระบาดระลอก 2 ท่ีรุนแรงเทียบเท่า หรือ

มากกว่ารอบแรก อาจท าให้เศรษฐกิจโลกซบเซายาวนาน และมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไปมีมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัอย่างประเทศญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา แมว่้าจะมีการ

ผอ่นคลายมาตรการปิดเมืองในช่วงไตรมาสท่ี 3 กิจกรรมการบริโภคในภาคบริการอาจยงัคงไม่ฟ้ืนตวั

แต่การบริโภคภายในครัวเรือนอาจปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดท้ั้งในดา้นบวกหรือลบต่อ

ปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้โดยรวม 

2. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษทั ในขณะท่ีค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าเม่ือเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐ อาจส่งผลต่อตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ของคู่คา้ลดลง 
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3. ปัจจยัเร่ืองราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้ต่อตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง เน่ืองจาก

บริษัทมีการใช้น ้ ามันเตาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต เช่นเดียวกับค่าระวางส่งออกและกิจกรรมการ

ขนส่ง 

4. ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายกีดกนัทางการคา้ซ่ึงขึ้นอยู่กบั

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

% 
QoQ 

% 
   YoY 

เกา้เดือน 
2562 

เกา้เดือน 
2563 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 295.34 303.69 233.24 (23.20) (20.74) 857.81 816.11 (4.86) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 19.52 13.41 21.07 57.15 11.70 42.73 54.41 27.34 

รายไดร้วมจากการขาย 314.86 317.10 254.31 (19.80) (19.37) 900.54 870.51 (3.33) 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 254.31 ลา้นบาท ลดลง 62.79 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อย

ละ 19.80 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 91.72 ของรายได้

รวมจากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากสัดส่วนร้อยละ 93.80 ในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายใน

ประเทศในไตรมาส 3 ปี 2563 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 8.28 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากอตัราส่วนรายได้

จากการขายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 6.20 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลง 60.55 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในไตร

มาส 3 ปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 314.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 19.37 อนัเป็นผลมาจากปริมาณขายต่างประเทศ

ท่ีลดลง ในขณะท่ีปริมาณขายในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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2. รายไดอ้ื่น 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัมีรายไดอ้ื่น 2.79 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยจากรายไดอ้ื่นในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ี 

3.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 8.47 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเศษซากวตัถุดิบลดลง และบริษทัมีรายได้

จากการลงทุน จ านวน 0.35 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 3 ปี 2563 มีมูลค่า 229.58 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 11.11 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 

2 ปี 2563 ซ่ึงมีมูลค่า 258.26 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณขายท่ีลดลงเน่ืองจากสินคา้ท่ีลูกคา้เร่งส่ังซ้ือเม่ือช่วง

คร่ึงปีแรกของปี 2563 ยงัคงเหลืออยู่ในตลาด ในขณะท่ีการบริโภคในภาคบริการของประเทศญ่ีปุ่ นในไตรมาส 3 ยงัคง

หดตวั จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีตน้ทุนขายต่อหน่วยปรับตวัสูงขึ้นโดยมีปัจจยัหลกัดงัน้ี 

• ตน้ทุนวตัถุดิบปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตวัสูงขึ้นจากภาวะภยัแล้ง

ในช่วงการเพาะปลูก รวมถึงค่าเส่ือมราคาท่ีสูงขึ้นจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม ่

• ตน้ทุนค่าฝากแช่สินคา้ท่ีลดลงจากการบริหารจดัการการเพาะปลูกให้สมดุลกบั ปริมาณขายและสินคา้

คงคลงั รวมถึงตน้ทุนค่าพลงังานท่ีลดลงจากค่าน ามนัโลกท่ีปรับตวัลดลง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 33.47 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 

2562 ท่ี 35.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.34 โดยมีปัจจยัหลกัจากค่าใชจ้่ายเดินทางท่ีลดลงเน่ืองจากอยูใ่นช่วงการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีค่าระวางเรือและค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพื่อ

การส่งออก และค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร ลดลงจากกิจกรรมการขายต่างประเทศท่ีลดลง 

อัตรำก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงเป็นร้อยละ 9.73 จากร้อยละ 18.55 ในไตรมาส 2 ปี 2563 

และมีอัตราขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงเป็นร้อยละ 4.62 จากอัตราก าไรจากการ

ด าเนินงาน ร้อยละ 3.89 ในไตรมาส 2 ปี 2563 อนัเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจากสินคา้ท่ี

ลูกคา้เร่งส่ังซ้ือเม่ือช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ยงัคงเหลืออยู่ในตลาด ในขณะท่ีการบริโภคในภาคบริการของประเทศ

ญ่ีปุ่ นในไตรมาส 3 ยงัคงหดตวั จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีตน้ทุนขายสินคา้สูงขึ้นจากสินคา้

คงคลงัท่ีผลิตในช่วงวตัถุดิบทางการเกษตรบางรายการปรับตวัสูงขึ้นจากผลผลิตท่ีเสียหายจากภยัแลง้เม่ือปีก่อน และค่า

เส่ือมราคาท่ีสูงขึ้นจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่  ตน้ทุนท่ีเกิดจากการการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่

เยน็ภายนอกลดลงจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงักบัปริมาณการเพาะปลูก และการขาย 
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ก ำไรสุทธ ิ

 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 8.97 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 188.71 เม่ือเทียบกบัก าไร

สุทธิในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ี 10.11 ลา้นบาท โดยมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.53 เทียบกบัอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.19 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีปัจจยัหลกัจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศท่ีลดลง เน่ืองจากสินคา้ท่ีลูกคา้เร่งส่ังซ้ือเม่ือ

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ยงัคงเหลืออยู่ในตลาด ในขณะท่ีการบริโภคในภาคบริการของประเทศญ่ีปุ่ นในไตรมาส 3 

ยงัคงหดตวั จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะท่ีตน้ทุนขายสินคา้ตอหน่วยสูงขึ้นจากสินคา้คงคลงัท่ี

ผลิตในช่วงวตัถุดิบทางการเกษตรบางรายการปรับตวัสูงขึ้นจากผลผลิตท่ีเสียหายจากภยัแลง้เม่ือปีก่อน และค่าเส่ือมราคา

ท่ีสูงขึ้นจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม ่ ตน้ทุนท่ีเกิดจากการการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอก

ลดลงจากการบริหารจดัการสินคา้คงคลงักบัปริมาณการเพาะปลูก และการขาย นอกจากน้ี บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียน 6.51 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงปี 2563 ท่ีกลบัมา

อ่อนค่าตั้งแต่ช่วงตน้ปี โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงจากกิจกรรมการการเดินทางท่ีลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ้่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้เพื่อขายส่งออกลดลงตามกิจกรรมการขายต่างประเทศท่ีลดลง 
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

% 
QoQ 

% 
YoY 

เกา้เดือน 
2562 

เกา้เดือน 
2563 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขาย 314.86 317.10 254.31 (19.80) (19.23) 900.54 870.51 (3.33) 
ตน้ทุนขาย 260.86 258.26 229.58 (11.11) (11.99) (788.12) (750.57) (4.77) 
ก าไรขั้นตน้ 54.00 58.84 24.73 (57.96) (54.20) 112.41 119.95 6.70 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 15.91 (15.31) (6.51) 57.47 (140.39) 27.08 (21.18) (178.23) 
ดอกเบ้ียรับ 0.00 0.88 0.38 (57.34) - 0.63 1.80 185.38 
รายไดจ้ากการลงทุน 1.06 0.23 0.35 51.69 (66.94) 2.35 0.88 (62.58) 
รายไดอ่ื้น 1.94 3.04 2.79 (8.47) 43.81 6.48 7.87 21.52 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 39.20 35.36 33.47 (5.34) (14.63) 117.02 105.96 (9.45) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

33.70 12.32 (11.74) (195.27) (134.83) 31.94 3.36 (89.49) 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.06 0.04 0.03 (14.04) (38.56) 0.17 0.12 (28.93) 
ภาษีเงินได ้ (6.19) (2.17) 2.80 (229.15) (145.27) (4.77) 0.46 109.67 
ก าไรสุทธิ 27.45 10.11 (8.97) (188.71) (132.67) 27.00 3.70 (86.31) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

43.32 24.34 4.06 (83.33) (90.64) 67.69 48.01 (29.08) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 57.92 92.51 (18.92) (120.45) (132.67) 137.11 60.31 (56.02) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.03 (0.02) 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.69 3.67 3.63 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ไตรมำส 3 
ปี 2562 

ไตรมำส 2 
ปี 2563 

ไตรมำส 3 
ปี 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 17.79 12.27 12.17 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว (เท่า) 7.31 4.38 2.86 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 17.15 18.55 9.73 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 10.70 3.89 (4.62) 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.72 3.19 (3.53) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 2.64 3.44 0.82 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 2.55 3.84 0.87 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (เท่า) 0.09 0.10 0.10 
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มูลค่า 1,528.38 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมในไตรมาส

ก่อนท่ี 1,546.38 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.16 โดยมีปัจจยัหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลง 98.58 

ลา้นบาท จากปริมาณการขายสินค้าท่ีลดลงในไตรมาสน้ี สอดคลอ้งกบัสินคา้สินคา้คงเหลือท่ีมากขึ้น 46.33 ลา้นบาท 

เป็น 503.35 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.14 และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมูลค่า 91.31 ลา้นบาท ลดลง 19.37 

ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.50 บริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะ

เรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมา

ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มูลค่า 144.43 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสล่าสุด 1.92 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 1.31 โดยมีปัจจยัหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีลดลง 4.97 ลา้นบาท เน่ืองจากกิจกรรมการขาย

ท่ีลดลง หรือลดลงร้อยละ 7.82 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน และหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ท่ีเพ่ิมขึ้น 5.78 ลา้นบาท คิดเป็น

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.16 ซ่ึงเป็นผลมาจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทและมีภาระผูกพันด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพันผลประโยชน์

พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

• สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใช้โปรแกรมและว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น

บาท 

• สัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

• บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.07 ลา้นบาท 

• บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

ติดตั้งเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 50.64 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.17 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 2.86 เท่า จากปริมาณ

สินทรัพยท่ี์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 
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บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1,383.95 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,400.02 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.15 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 

915.16 ลา้นบาท เป็น 906.19 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 0.98 จากผลขาดทุนสุทธิในไตร

มาสน้ี และบริษทัมีองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตรา

สารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด มูลค่า -9.50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงินใหม่ท่ีน ามาใชต้ั้งแต่ตน้ปี 2563 

กระแสเงินสดและโครงสร้ำงเงินทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด 30 กนัยายน 2563 จ านวน 60.31 

ลา้นบาท เทียบกบักระแสเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด 30 กนัยายน 2562 จ านวน 137.11 

ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 56.01 จากปริมาณการขายท่ีลดลงส่งผลให้บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ลดลง ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือ

เพ่ิมขึ้นนอกจากน้ีบริษทัไดมี้การจ่ายเงินสดเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 47.52 ลา้นบาท และใช้ไปในการปันผล 22.89 

ลา้นบาท   

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ี 12.17 เท่า ลดลงเลก็นอ้ยจาก 12.27 เท่าในไตรมาส 2 ปี 

2563 จากการท่ีบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง โดยเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการขายสินคา้ใน

ปริมาณท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัยงัคงเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 63.95 

ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพียงร้อยละ 5.26 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการค้า และหน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ และ

บริษทัไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน จึงถือไดว่้ามีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูยื้มเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2563 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.10 เท่า ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

119.62 219.38 120.80 (98.58) (44.94) 1.18 0.08 

สินทรัพยท์างการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

210.55 191.38 241.73 50.35 26.31 31.18 2.03 

ลูกหน้ีรวม 142.24 130.84 102.18 (28.66) (21.90) (40.06) (2.60) 
เงินให้กูยื้มระยะสั้น 13.60 13.60 6.93 (6.67) (49.04) (6.67) (0.43) 
สินคา้คงเหลือ 532.85 457.01 503.35 46.33 10.14 (29.51) (1.92) 
สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 0.00 7.18 2.46 (4.71) (65.68) 2.46 0.16 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,018.86 1,019.39 977.45 (41.94) (4.11) (41.41) (2.69) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 410.28 415.98 429.67 13.69 3.29 19.39 1.26 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109.89 111.01 121.26 10.25 9.23 11.36 0.74 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 520.18 526.99 550.93 23.94 4.54 30.75 2.00 
สินทรัพยร์วม 1,539.04 1,546.38 1,528.38 (18.00) (1.16) (10.66) (0.69) 
หน้ีสินหมุนเวียน 64.63 83.11 80.33 (2.78) (3.35) 15.70 1.02 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 67.07 63.25 64.10 0.86 1.36 (2.97) (0.19) 

หน้ีสินรวม 131.70 146.35 144.43 (1.92) (1.31) 12.73 0.83 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,407.34 1,400.02 1,383.95 (16.07) (1.15) (23.39) (1.52) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

-  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ - 

         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


