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วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้แข็งแกร่งมากขึ้น แต่จะมีความ

แตกต่างกนัระหว่างประเทศต่างๆ ตามความเร็วของการฉีดวคัซีน COVID-19 และขนาดของมาตรการภาครัฐในการ

กระตุน้เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย เร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวัจากการส่งออก สะทอ้นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

โลก แต่ภาคการท่องเท่ียวยงัมีแนวโน้มฟ้ืนตวัช้า การระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 

นอ้ยกว่าการระบาดรอบแรกในช่วงปีก่อน จากมาตรการควบคุมโรคท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

สถานการณ์เศรษฐกิจของคู่คา้ท่ีส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่ นในไตรมาส 1 ปี 2564 ยงัพบว่า การระบาดระลอกใหม่ 

ท าให้ภาวะเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในบางเมือง เน่ืองจากอตัราผูติ้ดเช้ือใหม่ยงัไม่ลดลง 

แมก้ารจดังานกีฬา Olympic จะถูกก าหนดในเดือนกรกฎาคมน้ี แต่ยงัคงมีเสียงต่อตา้นจากประชาชนท่ียงัคงมีความกงัวล

เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 

สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าเล็กน้อย การกลบัมาระบาดของ COVID-19 ใน

ไทยไม่ไดส่้งผลให้เงินบาทอ่อนค่าเหมือนการระบาดในรอบแรก โดยการระบาดรอบแรกส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าถึง 

3.7% ในเดือนมีนาคม 2563 แต่หลงัจากนั้นเงินบาทกลบัมาแข็งค่าขึ้นต่อเน่ือง โดยนบัจากส้ินเดือนมีนาคมจนถึงส้ินปี 

2563 เงินบาทแข็งค่าถึง 9.3% โดยอตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ท่ี 30.26 

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 31.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ     

บริษทัมีรายได้รวมจากการขาย ลดลงเป็น 243.05 ล้านบาท เม่ือเทียบกับยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมี

มูลค่า 299.10 ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 18.74 จากปริมาณขายสินค้าท่ีลดลง เน่ืองจากในไตรมาส 1 ของปี 

2563 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา ท าให้เกิดการเร่งซ้ือสินคา้บริโภค

เพื่อกกัตุน รวมถึงอตัราแลกเปล่ียนบนัทึกขายท่ีลดลง อย่างไรก็ตามตน้ทุนขายต่อหน่วยเฉล่ียปรับตวัลดลงจาก ราคา

ผลผลิตท่ีรับซ้ือมีราคาลดลงเน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ในช่วงปลายปีท่ีแลว้คล่ีคลายลง รวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจากการใช้

กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจาก Solar Roof ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรขั้นตน้ 26.79 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 26.37 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2564 ร้อยละ 11.02 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 

ปี 2563 ท่ีร้อยละ 12.16 ประกอบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาส 1 ปี 2564 ท่ี 12.28 ลา้นบาท เทียบกบั ก าไร

จากอตัราแลกเปล่ียน 0.64 ลา้นบาท ส่งผลให้บริษทั มีก าไรสุทธิ 2.67 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากผลก าไร 2.56 ลา้นบาทในไตร
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มาสเดียวกนัของปีก่อน อตัราก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 1.10 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิ

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 0.85 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีเร่ิมแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทัว่โลก 

อาจท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตวัอีกคร้ัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัอย่างประเทศ

ญ่ีปุ่ น รวมถึงมาตรการ Social Distancing เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ท่ีท าให้กิจกรรมการบริโภค

นอกบา้นอาจลดลง แต่การบริโภคภายในครัวเรือนอาจปรับตวัสูงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดท้ั้งใน

ดา้นบวกหรือลบต่อปริมาณการส่ังซ้ือสินคา้โดยรวม อย่างไรก็ตามความเร็วในการฉีดวคัซีนให้กบั

ประชากร รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ อาจช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจปรับตวัดีขึ้นได้

ในช่วงไตรมาส 4 

2. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทั ในขณะท่ีค่าเงิน

เยนมีแนวโนม้แขง็ค่าขึ้น อาจส่งผลต่อตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ของคู่คา้ท่ีลดลง 

3. ภยัแล้งท่ีรุนแรงขึ้นตั้งแต่ตน้ปี 2564 อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายจากการเพาะปลูกมากขึ้น และ

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนวตัถุดิบให้ปรับตวัสูงขึ้น  

4. ปัจจยัเร่ืองตูค้อนเทนเนอร์ขนส่งสินคา้ท่ีขาดแคลน ส่งผลให้ค่าระวางเรือสูงขึ้น เป็นปัจจยักดดนัเร่ือง

ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ ซ่ึงคาดว่าสถานการณ์น้ีอาจยงัคงอยูไ่ปจนถึงช่วงกลางปี 2564 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก

ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 
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รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 279.17 222.98 (56.18) (20.12) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 19.93 20.06 0.13 0.65 

รายไดร้วมจากการขาย 299.10 243.45 (56.05) (18.74) 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 243.45 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายได้จากการขาย

ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 91.59 ของรายไดร้วมจากการขาย ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 93.33 ในไตรมาส 1 ปี 2563 

โดยบริษทัมีรายได้จากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 8.24 ของรายได้รวม 

เพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีร้อยละ 6.66 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 1 ปี 2564 มีมูลค่า 243.45 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายใน

ไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีมูลค่า 299.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 18.74 อันเป็นผลมาจากปริมาณขาย

ต่างประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากในไตรมาส 1 ของปี 2563 เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในญ่ีปุ่ น

และสหรัฐอเมริกา ท าให้เกิดการเร่งซ้ือสินคา้บริโภคเพ่ือกกัตุน 

2. รายไดอ้ื่น 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัมีรายไดอ้ื่น 1.82 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดอ้ื่นในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 2.05 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.13 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเศษซากวตัถุดิบนอ้ยลง  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2564 มีมูลค่า 216.26 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 17.82 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 

1 ปี 2563 ซ่ึงมีมูลค่า 262.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

• ปริมาณขายสินคา้ต่างประเทศท่ีลดลงขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

• ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยลดลง เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 จากต้นทุนค่าวตัถุดิบท่ีเป็น

ผลผลิตทางการเกษตร ท่ีปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัผลผลิตในช่วงภาวะภยัแลง้ในช่วงการเพาะปลูก

ในปีก่อน รวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจากการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจาก Solar Roof 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 37.68 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากไตร

มาส 1 ปี 2563 ท่ี 37.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.46 โดยมีปัจจยัหลกัจากค่าระวางเรือท่ีสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีจาก

สถานการณ์ตูข้นส่งสินคา้ขาดแคลน 

อัตรำก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงเป็นร้อยละ 11.02 จากร้อยละ 12.16 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 และมีอตัราก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1.32 จากอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงาน ร้อยละ 0.65 ในไตรมาส 1 ปี 2563 อันเป็นผลมาจากรายได้จากการขายท่ีลดลงจากปริมาณขายสินค้า

ต่างประเทศ ในขณะท่ีบริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสูงขึ้น 11.63 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน 

และตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยปรับตวัลดลงจากตน้ทุนค่าวตัถุดิบที่ลดลงจากผลผลิตท่ีเสียหายจากภยัแลง้นอ้ยลงเม่ือเทียบ

กบัปีก่อน รวมถึงตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการผลิตท่ีลดลงจากการใชไ้ฟฟ้าท่ีผลิตโดย Solar Roof  

ก ำไรสุทธ ิ

 บริษทัมีผลก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 2.67 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.53 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิ

ในไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ี 2.56 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 1.10 เทียบกบัอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 0.85 ในไตร

มาส 1 ปี 2563 โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นน้ี แมร้ายไดจ้ากการขายจะลดลงจาก

ปริมาณขายสินคา้ทั้งต่างประเทศ ตน้ทุนขายต่อหน่วยปรับตวัลดลงจากราคาวตัถุดิบที่ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในช่วง

การเพาะปลูกน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงค่าไฟฟ้าในการผลิตท่ีลดลงจากการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก 

Solar Roof นอกจากน้ี บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยโดยรวมจากค่าระวางท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

ในช่วงท่ีขาดแคลนตูสิ้นคา้  
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

 ไตรมำส 1 (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

2563 2564 ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 299.10 243.05 (56.05) (18.74) 
ตน้ทุนขาย 262.72 216.26 (46.46) (17.68) 
ก าไรขั้นตน้ 36.38 26.79 (9.59) (26.37) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 0.64 12.28 11.63 1,812.95 
รายไดอ้ื่น 2.05 1.82 (0.23) (11.13) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 37.13 37.68 0.54 1.46 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและภาษ ี 1.93 3.20 1.27 65.87 
ตน้ทุนทางการเงิน 0.05 0.02 (0.03) (47.28) 
ภาษีเงินได ้ 0.17 0.51 0.34 196.27 
ก าไรสุทธิ 2.56 2.67 0.12 4.53 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และค่าตดัจ าหน่าย 18.77 21.94 3.18 16.93 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (13.28) (107.01) (93.73) (705.66) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.01 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.59 3.68 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ ไตรมำส 1 
ปี 2563 

ไตรมำส 1 
ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.47 5.39 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว (เท่า) 2.24 1.87 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 12.16 11.02 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 0.65 1.32 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.85 1.10 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 3.35 0.09 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 3.47 0.07 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (เท่า) 0.15 0.29 
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่า 1,794.80 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากสินทรัพยร์วมในไตรมาส

ก่อนท่ี 1,517.64 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.26 โดยมีปัจจยัหลกัจาก ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีเพ่ิมขึ้น 307.47 

ลา้นบาท จากการลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จ ากดั สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้นเป็น 560.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 

99.12 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.49 จากผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวในฤดูกาลน้ี ในขณะท่ีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส

ก่อน แต่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงลูกหน้ีการคา้มูลค่า 120.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 42.33 ลา้น

บาท จากไตรมาสก่อน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54.06 โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไว้

เท่ากบัจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีใน

ปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่า 393.59 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสล่าสุด 246.98 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 168.46 โดยมีปัจจยัหลกัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 141.58 ลา้นบาท ท่ีเป็นผลมา

จากการลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จ ากดั โดยเงินกูน้ี้เป็นภาระเดิมของบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์

ดราย จ ากดั รวมถึงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 27.30 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัและมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

เม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

• สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและว่าจา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น

บาท 

• สัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสัญญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

• บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 11.62 ลา้นบาท 

• บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

ติดตั้งเคร่ืองจกัร เป็นจ านวนเงิน 4.02 ลา้นบาท 
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บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 5.39 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 1.87 เท่า จากปริมาณ

สินทรัพยท่ี์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 1,401.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1,371.04 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.20 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง

จาก 901.60 ลา้นบาท เป็น 868.27 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.70 อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี

การดอ้ยค่าในเงินลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จ ากดั และบริษทัมีองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงเป็นการบนัทึกการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

มูลค่า -4.10 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมน ามาใชใ้นงวดปัจจุบนั 

กระแสเงินสดและโครงสร้ำงเงินทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 107.01 ลา้นบาท เทียบกบักระแสเงิน

สดใช้ไปการด าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563  จ านวน 13.28 ลา้นบาท ลดลง 93.73 ล้านบาท เน่ืองมาจากซ้ือผลผลิต

ทางการเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีท่ีมากกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การจ่ายเงินสดเพ่ือซ้ือ

อาคารและอุปกรณ์ 35.80 ลา้นบาท  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 1 ปี 2564 ท่ี 5.39 เท่า ลดลงจาก 7.47 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2563 จาก

การท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงขึ้น โดยเฉพาะเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จากการ

ลงทุนในบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จ ากัด อย่างไรก็ตาม สินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษัทยงัคงเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 51.79 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพียงร้อย 9.16 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ 

จึงถือไดว่้ามีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงิน แต่มีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเป็น

ภาระหน้ีของบริษทั ซิโน-ไทย ฟรีซแอนด์ดราย จ ากดั ท่ีบริษทัไปลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยบริษทัมีสัดส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึ้นเป็น 0.29 เท่า เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ี 0.15 เท่า  
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บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกัด (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 หรือบทสรุปของจดุที่น่ำสนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหน่งกล่องขอ้ควำมไดท้กุที่ในเอกสำร ใหใ้ชแ้ท็บ 'เครื่องมอืกล่องขอ้ควำม' 
เพื่อเปลี่ยนแปลงกำรจดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมของค ำอำ้งอิงที่ดงึมำ

0107537000513 

ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ไตรมาส 1
ปี 2563 

ไตรมาส 
4 ปี 2563 

ไตรมาส 
1ปี 2564 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

160.89 147.16 197.77 50.61 34.39 36.88 22.92 

สินทรัพยท์างการเงิน 
หมุนเวียนอ่ืน 

191.52 241.51 41.58 (199.93) (82.78) (149.94) (78.29) 

ลูกหน้ีรวม 135.19 100.21 125.10 24.89 24.84 (10.09) (7.64) 
เงินให้กูยื้มระยะสั้น 13.60 6.93 0 (6.93) (100.00) (13.6) (100.00) 
สินคา้คงเหลือ 532.89 461.11 560.23 99.12 21.50 27.34 5.13 
สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 0.04 24.68 2.22 (22.46) (91.00) 2.18 5,450.00 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   2.56 2.56 - 2.56 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,034.12 982.06 929.45 (52.61) (5.36) (104.67) (10.12) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 416.76 455.56 763.03 307.47 67.49 346.27 83.09 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125.49 80.02 102.32 22.30 27.86 (23.17) (18.46) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 542.25 535.59 865.35 329.76 61.60 323.10 59.59 
สินทรัพยร์วม 1,576.37 1,517.64 1,794.80 277.16 18.26 218.43 13.86 
หน้ีสินหมุนเวียน 138.37 79.10 172.53 93.43 118.12 34.16 24.69 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 70.37 67.50 221.05 153.55 227.48 150.68 214.13 

หน้ีสินรวม 208.73 146.61 393.59 246.98 168.46 184.86 88.56 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,367.64 1,371.04 1,401.22 30.18 2.20 33.58 2.46 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

-  นายองักูร  พลพิพฒันพงศ ์ - 

         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


