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เร ือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในชว่งไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สถานการณเ์ศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ฟ้ืนตวั แต่จะมีความแตกต่างกนั

ระหว่างประเทศต่างๆ โดยการฟ้ืนตวัจะน าโดยเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทีม่ีความคบืหนา้ในการฉีด

วคัซนี COVID-19 สูง ท าใหส้ามารถควบคุมการระบาดไดด้ีและสามารถผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองไดก้่อน 

รวมถึงขนาดของมาตรการภาครฐัในการกระตุน้เศรษฐกจิทีม่ีมากกว่าเมื่อเทียบกบักลุ่มประเทศเศรษฐกจิเกดิ

ใหม่ นอกจากน้ันในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม มีแนวโนม้ทีจ่ะฟ้ืนตวัไดด้ีกว่าภาคท่องเที่ยวและบรกิารที่

ยงัคงมกีารจ ากดัการเดนิทางในบางพืน้ทีอ่ยู่ 

สถานการณเ์ศรษฐกจิประเทศไทย มแีนวโนม้ขยายตวัลดลงหลงัจากไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมาก จาก

การระบาดระลอกใหม่ในชว่งปลายไตรมาสที ่2 ซึง่ส่งผลใหก้ารบรโิภคภาคเอกชนลดลง อย่างไรก็ด ีจากการที่

เศรษฐกจิโลกเร ิม่ฟ้ืนตวั ท าใหภ้าคการส่งออกขยายตวัขึน้ แต่สถานการณก์ารขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์และ

ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสูงขึน้ก็เป็นปัจจยักดดนัตน้ทุนการขนส่งสนิคา้เชน่กนั 

สถานการณ์เศรษฐกิจของคู่คา้ที่ส าคญัคือประเทศญี่ปุ่นในไตรมาส 2 ปี 2564 คาดว่าจะฟ้ืนตัว

เล็กนอ้ยเน่ืองจากการส่งออกทีด่ขีึน้ตามภาวะเศรษฐกจิโลก แต่การแพรร่ะบาดทีก่ลบัมารุนแรงขึน้ยงัคงส่งผล

กระทบในดา้นลบต่อการใชจ้่ายภาคครวัเรอืน ในขณะทีอ่ตัราการฉีดวคัซนีของประเทศญี่ปุ่นถือว่าล่าชา้เมื่อ

เทียบกบัประเทศพฒันาแลว้อืน่ๆ แมจ้ะมีปรมิาณวคัซนีทีเ่พียงพอ แต่เน่ืองจากการขาดแคลนจ านวนบุคลากร

ทางการแพทยท์ีจ่ะฉีดวคัซนี รวมถงึการรอผลวจิยัถงึผลขา้งเคยีงของวคัซนีใหแ้น่ชดั ท าใหเ้กดิการแพรร่ะบาด

ระลอกใหม่อยู่เป็นระยะ แมก้ารจดังานกฬีา Olympic จะถูกก าหนดในเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา แต่ยงัคงมีเสยีง

ต่อตา้นจากประชาชนทีย่งัคงมีความกงัวลเกีย่วกบัมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด ซึง่อาจท าใหเ้ศรษฐกจิญีปุ่่น

ชะลอตวัอกีคร ัง้หากอตัราผูต้ดิเช ือ้ในประเทศสูงขึน้ 

สถานการณอ์ตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อเหรยีญสหรฐัมีแนวโนม้อ่อนค่า ซึง่ในชว่งปลายไตรมาสที ่2 

อตัราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าจากตน้ปีประมาณ 4% ซึง่ถือเป็นการอ่อนค่าที่มากกว่าค่าเงินของประเทศอื่นๆใน

ภูมิภาค จากการกลบัมาระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศไทย ซึง่บั่นทอนความเชือ่มั่นของนัก

ลงทุนต่างประเทศ และดุลบญัชเีดนิสะพดัไทยทีข่าดดุล โดยอตัราแลกเปลีย่นอา้งองิเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัใน

ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที ่30.26 บาท/ดอลลารส์หรฐั เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 ที ่31.36 บาท/ดอลลาร ์

สหรฐั     

บรษิัทมีรายไดร้วมจากการขายตามงบการเงินรวม เพิ่มขึน้เป็น 299.53 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ

ยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2564 ทีม่ีมูลค่า 243.04 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.24 จากปรมิาณ

ขายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ตามฤดูกาลค าสั่งซ ือ้ รวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาททีอ่่อนค่าลงจากไตรมาสก่อน ตน้ทุน

ขายต่อหน่วยเฉลี่ยปรบัตวัเพิ่มขึน้ จากคุณภาพวตัถุดิบที่เก็บเกี่ยวในชว่งที่เกิดภยัแลง้ตอนตน้ไตรมาส 2 

ในขณะทีค่่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการใชก้ระแสไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Roof ส่งผลใหบ้รษิัทมีผลก าไรขัน้ตน้ 

36.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.86 จากไตรมาสกอ่น โดยมอีตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 รอ้ยละ 

12.33 เพิม่ขึน้จากอตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ทีร่อ้ยละ 11.02 อย่างไรก็ตามบรษิทัมีผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่น 1.87 ลา้นบาท เทียบกบั ผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในไตรมาส 1 ปี 2564 ที ่12.28 
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ลา้นบาท รวมถงึค่าขนส่งทีป่รบัตวัสูงขึน้จากราคาน า้มนั และปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรท์ีท่ าใหต้น้ทุน

ค่าระวางเรอืปรบัตวัสูงขึน้ ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีป่รบัตวัสูงขึน้จากบรษิทัย่อย ส่งผลให ้

บรษิทั มผีลขาดทุนสุทธ ิ10.54 ลา้นบาท ลดลงจากผลก าไร 2.67 ลา้นบาทในไตรมาสกอ่น อตัราขาดทุนสุทธิ

ในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ -3.52 ซึง่ลดลงเมือ่เทยีบกบัอตัราก าไรสุทธใินไตรมาส 1 ปี 2564 ทีร่อ้ย

ละ 1.10 

ปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทั ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 มดีงัต่อไปนี ้ 

1. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทีเ่ร ิม่แพรร่ะบาดไปในหลายประเทศ

ทัว่โลก อาจท าใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิหดตวัอกีคร ัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศคู่คา้ทีส่ าคญั

อย่างประเทศญีปุ่่น รวมถงึมาตรการ Social Distancing เพือ่ควบคุมการแพรร่ะบาด ทีท่ าให ้

กจิกรรมการบรโิภคนอกบา้นอาจลดลง แต่การบรโิภคภายในครวัเรอืนอาจปรบัตวัสูงขึน้ ซ ึง่

อาจส่งผลกระทบไดท้ัง้ในดา้นบวกหรอืลบต่อปรมิาณการสัง่ซ ือ้สนิคา้โดยรวม อย่างไรก็ตาม

ความเรว็ในการฉีดวคัซนีใหก้บัประชากร รวมถงึมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั อาจ

ชว่ยใหภ้าวะเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้ไดใ้นชว่งไตรมาส 4 

2. สถานการณอ์ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ทีเ่งนิบาทมีแนวโนม้อ่อนค่าเมื่อเทียบกบั

ดอลลารส์หรฐั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิัท 

ในขณะที่ค่าเงินเยนมีแนวโนม้แข็งค่าขึน้ อาจส่งผลต่อตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ของคู่คา้ที่

ลดลง 

3. ภยัแลง้ทีร่นุแรงขึน้ตัง้แต่ตน้ปี 2564 อาจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายจากการเพาะปลูกมากขึน้ 

และส่งผลกระทบต่อตน้ทุนวตัถุดบิใหป้รบัตวัสูงขึน้  

4. ค่าขนส่งปรบัตวัสูงขึน้จากสถานการณร์าคาน ้ามนัโลก รวมถึงปัจจยัเร ือ่งตูค้อนเทนเนอร ์

ขนส่งสินคา้ทีข่าดแคลน ส่งผลใหค้่าระวางเรอืสูงขึน้ เป็นปัจจยักดดนัเร ือ่งตน้ทุนค่าขนส่ง

สนิคา้ ซึง่คาดว่าสถานการณนี์อ้าจยงัคงอยู่ไปจนถงึชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2564 

สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 

โครงสรา้งรายได ้

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งทีม่าของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสนิคา้ประเภทพืชผกัแชเ่ยือกแข็ง เชน่ ถั่วแระแชแ่ข็ง 

ถัว่แขกแชแ่ข็ง ขา้วโพดหวานแชแ่ข็ง ขา้วโพดฝักอ่อนแชแ่ข็ง และผกัรวมแชแ่ข็ง โดยรายไดจ้ากการขาย

ตามงบการเงนิจ าแนกตามโครงสรา้งการขายไดด้งันี ้

รายได ้ มูลคา่ (ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) มูลคา่ (ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

% 

QoQ 

% 

   YoY 

หกเดอืน 

2563 

หกเดอืน 

2564 

% 

YTD 

รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 303.69 222.98 286.11 28.31 (5.78) 582.86 509.09 (12.66) 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 13.41 20.06 13.42 (33.10) 0.07 33.34 33.48 0.41 

รายไดร้วมจากการขาย 317.10 243.04 299.53 23.24 (5.54) 616.20 542.57 (11.94) 
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ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวม 299.53 ลา้นบาท ซึง่แบ่งเป็นรายไดจ้ากการ

ขายต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 95.52 ของรายไดร้วมจากการขาย เพิม่ขึน้จากสดัส่วนรอ้ยละ 91.75 ใน

ไตรมาส 1 ปี 2563 โดยบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2564 คดิเป็นอตัราส่วนรอ้ย

ละ 4.48 ของรายไดร้วม ลดลงจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2564 ทีร่อ้ยละ 

8.25 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 2 ปี 2564 เทยีบกบัรายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 2 ปี 2563 

ทีม่ีมูลค่า 317.10 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 5.54 อนัเป็นผลมาจากปรมิาณขายต่างประเทศที่

ลดลงเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในญีปุ่่น ท าใหป้รมิาณการบรโิภค

ยงัคงไม่ฟ้ืนตวั 

2. รายไดอ้ืน่ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัมรีายไดอ้ืน่ 2.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากรายไดอ้ืน่ในไตรมาส 1 ปี 2563 

ที่ 1.82 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.60 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเศษซากวตัถุดิบที่

เพิม่ขึน้จากปรมิาณการผลติทีสู่งขึน้กว่าไตรมาสกอ่น  

ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายของบรษิัทในไตรมาส 2 ปี 2564 มีมูลค่า 262.60 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.43 เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่มมูีลค่า 216.26 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงันี ้

 ปรมิาณขายสนิคา้ต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ขึน้จากไตรมาสกอ่น  

 ตน้ทุนโสหุย้การผลติต่อหน่วยเพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 จากตน้ทุนค่าวตัถุดบิ

ทีเ่ป็นผลผลติทางการเกษตร ทีป่รบัตวัสูงขึน้ในชว่งภาวะภยัแลง้ในชว่งการเพาะปลูกทีส่่งผล

ต่อผลผลิตในชว่งตน้ไตรมาส 2 รวมถึงค่าไฟฟ้าทีล่ดลงจากการใชก้ระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตจาก 

Solar Roof 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 บรษิทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 47.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ไตรมาส 1 ปี 2564 ที ่37.68 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.34 โดยมีปัจจยัหลกัจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายใน

การบรหิารของบรษิทัย่อย และตน้ทุนค่าขนส่งสนิคา้ทีป่รบัตวัสูงขึน้จากราคาน ้ามนัโลก และค่าระวางเรอืทีสู่งขึน้

ตัง้แต่ชว่งปลายปีทีแ่ลว้จากสถานการณต์ูข้นส่งสนิคา้ขาดแคลน 

อตัราก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 บรษิทัมีอตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 12.33 จากรอ้ยละ 11.02 ในไตร

มาส 1 ปี 2564 และมีอตัราก าไรสุทธจิากการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลงเป็นรอ้ยละ -3.25 จาก

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 1.32 ในไตรมาส 1 ปี 2564 อนัเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายที่

เพิม่ขึน้จากปรมิาณขายสนิคา้ต่างประเทศ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาททีอ่่อนค่า ในขณะทีบ่รษิทัมผีลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่น 1.87 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 12.28 ลา้นบาทในไตรมาส

กอ่น และตน้ทุนการผลติต่อหน่วยปรบัตวัสูงขึน้จากตน้ทุนค่าวตัถุดบิทีสู่งขึน้จากผลผลติทีเ่สยีหายจากภยัแลง้

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่น ในขณะทีต่น้ทุนค่าไฟฟ้าในการผลติลดลงจากการใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติโดย Solar Roof 

รวมถงึการรบัรูค้่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษิทัย่อย  
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ก าไรสุทธ ิ

 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธใินไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 7.40 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 376.89 เมือ่เทยีบ

กบัก าไรสุทธใินไตรมาส 1 ปี 2564 ที ่2.67 ลา้นบาท โดยมอีตัราขาดทุนสุทธริอ้ยละ 2.47 เทยีบกบัอตัราก าไร

สุทธริอ้ยละ 1.10 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัมีผลการด าเนินงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากกว่ารอ้ยละ 20 โดยมี

ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อก าไรสุทธ ิแมร้ายไดจ้ากการขายจะเพิม่ขึน้จากปรมิาณขายสินคา้ต่างประเทศและอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิบาททีอ่่อนค่า ตน้ทุนขายต่อหน่วยปรบัตวัสูงขึน้จากราคาวตัถุดบิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้

ในชว่งการเพาะปลูกเมือ่เทยีบกบัชว่งไตรมาสก่อน รวมถงึค่าไฟฟ้าในการผลติทีล่ดลงจากการใชไ้ฟฟ้าทีผ่ลติ

ไดจ้าก Solar Roof นอกจากนี้ บรษิัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน 

เน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้จากการรบัรูค้่าใชจ้า่ย

ในการขายและบรหิารของบรษิทัย่อย และจากตน้ทุนการขนสง่ทีป่รบัตวัสูงขึน้จากสถานการณร์าคาน ้ามนัโลกที่

ปรบัตวัสูงขึน้ และจากค่าระวางทีป่รบัตวัสูงขึน้ ในชว่งทีข่าดแคลนตูส้นิคา้  

ตารางสรุปขอ้มูลทางการเงินทีส่ าคญั 

  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ (ลดลง) ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 

ไตรมาส 2 

ปี 2563 

ไตรมาส 1 

ปี 2564 

ไตรมาส 2 

ปี 2564 

% 

QoQ 

% 

YoY 

หกเดอืน 

2563 

หกเดอืน 

2564 

% 

YTD 

รายไดจ้ากการขาย 317.10 243.05 299.54 23.24 (5.54) 616.20 542.57 (11.95) 

ตน้ทุนขาย 258.26 216.26 262.60 21.43 1.68 520.99 478.86 (8.09) 

ก าไรขัน้ตน้ 58.84 26.79 36.93 37.68 (37.24) 95.21 63.71 (33.09) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (15.31) 12.28 (1.87) (115.22) 87.80 (14.67) 10.41 170.93 

รายไดอ้ืน่ 3.04 1.82 2.45 34.60 (19.59) 5.09 4.27 (16.19) 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 35.36 37.68 47.22 25.34 33.57 72.49 84.90 17.12 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นหกัตน้ทนุทาง

การเงนิและภาษ ี

11.21 3.20 (9.72) (403.64) (186.71) 13.14 (6.52) (149.61) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.04 0.02 1.31 (5,377.55) (3,179.84) 0.08 1.33 1,463.73 

ภาษีเงนิได ้ (2.17) (0.51) 0.38 (175.07) (117.55) (2.34) (0.13) (94.60) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 10.11 2.67 (7.40) (376.89) (173.17) 12.67 (4.73) (137.31) 

ก าไรสุทธกิอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม 

และค่าตดัจ าหน่าย 

23.23 21.94 24.84 13.19 6.92 42.00 46.78 11.39 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 92.51 (107.01) 49.74 146.48 (46.23) 79.23 (57.27) (172.29) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.01 (0.03) 

มูลค่าทางบญัชตี่อหุน้ (บาท) 3.67 3.68 3.64 
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อตัราสว่นทางการเงินทีส่ าคญั  

อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั ไตรมาส 2 ปี 

2563 

ไตรมาส 1 ปี 

2564 

ไตรมาส 2 ปี 

2564 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 12.27 5.39 8.05 

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเรว็ (เท่า) 4.38 1.87 3.23 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 18.55 11.02 12.33 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 3.89 1.32 (3.25) 

อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 3.19 1.10 (3.52) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 3.44 0.09 (1.39) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 3.84 0.07 (1.18) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน (เท่า) 0.10 0.29 0.27 

 

ฐานะทางการเงินของบรษิทั 

สนิทรพัย ์

 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 มูลค่า 1,751.28 ลา้นบาท ลดลงจากสนิทรพัยร์วม

ในไตรมาสก่อนที ่1,794.80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.43 โดยมปัีจจยัหลกัจาก สนิคา้คงเหลอืทีล่ดลงเป็น 

489.08 ลา้นบาท ลดลง 71.15 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 12.70 จากปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทียบกบั

ไตรมาสก่อน สอดคลอ้งกบัมูลค่าลูกหนีก้ารคา้ 131.73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.11 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.21 โดยบรษิทัมีนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผือ่ลูกหนีส้งสยัจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนทีค่าด

ว่าจะเรยีกเก็บจากลูกหนีไ้ม่ได ้โดยพจิารณาจากประสบการณใ์นการเก็บหนีแ้ละฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนั ในปี

ทีผ่่านมาลูกหนีส้่วนใหญ่ของบรษิทัสามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีส้นิ 

 บรษิทัมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่า 364.04 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสล่าสุด 

29.55 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.51 โดยมปัีจจยัหลกัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 145.13 ลา้น

บาท ทีเ่ป็นผลมาจากการลงทุนในบรษิทั ซโิน-ไทย ฟรซีแอนดด์ราย จ ากดั และช าระเงนิกูย้ืมซึง่เป็นภาระเดิม

ของบรษิทั ซโิน-ไทย ฟรซีแอนดด์ราย จ ากดั รวมถงึเจา้หนีก้ารคา้ของบรษิทัย่อยเพือ่ด าเนินงานทางธรุกจิต่อไป  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บรษิัทและมีภาระผูกพันดา้นหนี้สินนอกเหนือจากภาระผูกพัน

ผลประโยชนพ์นักงานเมือ่เกษียณอายุ ประกอบไปดว้ย  

 สญัญาซือ้ลิขสิทธิก์ารใชโ้ปรแกรมและว่าจา้งที่ปรกึษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 

0.25 ลา้นบาท 

 สญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร ์โดยมีภาระผูกพนัที่จะตอ้ง

จา่ยเงนิตามสญัญาเป็นจ านวนเงนิประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บรษิทัมีหนีส้ินทีอ่าจจะเกดิจากการทีธ่นาคารออกหนังสือค า้ประกนับรษิทัต่อหน่วยงานราชการ

เป็นจ านวนเงนิประมาณ 11.62 ลา้นบาท 

 บรษิัทมีภาระผูกพันเกี่ยวเน่ืองกับการจา้งผูร้บัเหมาส าหรบัติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยแ์ละตดิตัง้เคร ือ่งจกัร เป็นจ านวนเงนิ 7.98 ลา้นบาท 
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บรษิัทสามารถช าระหนี้สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องที่

เพียงพอ โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 8.05 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเรว็ 

3.23 เท่า จากปรมิาณสนิทรพัยท์ีส่่วนใหญ่เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

บรษิทัไม่มขีอ้พพิาท หรอืการถูกฟ้องรอ้งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิของบรษิทั  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 1,386.85 ลา้นบาท ลดลงจาก 

1,401.22 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัไตรมาสล่าสดุ คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 1.03 โดยบรษิทัมผีลก าไรสะสมในส่วนทีย่งั

ไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 868.27 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2564 เป็น 860.87 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ย

ละ 0.85 และบรษิทัมีองคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นการบนัทกึการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรม

ของตราสารอนุพันธส์ าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด มูลค่า -7.93 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

กระแสเงินสดและโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 57.27 ลา้นบาท เทียบกบั

กระแสเงินสดใชไ้ปการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563  จ านวน 79.23 ลา้นบาท ลดลง 136.50 ลา้นบาท 

เน่ืองมาจากซือ้ผลผลติทางการเกษตรในฤดูกาลเพาะปลูกนีท้ีม่ากกว่าชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึการ

ช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ของบรษิทัย่อยเพือ่การด าเนินธุรกจิ นอกจากนีบ้รษิทัไดม้ีการจ่ายเงนิสดเพือ่ซ ือ้อาคาร

และอุปกรณ ์44.79 ลา้นบาท  

บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2564 ที ่8.05 เท่า เพิม่ขึน้จาก 5.39 เท่าในไตรมาส 1 

ปี 2564 จากการทีบ่รษิทัมหีนีส้นิหมุนเวยีนลดลงจากการช าระหนี ้โดยเฉพาะเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั จากการลงทุนในบรษิทั ซโิน-ไทย ฟรซีแอนดด์ราย จ ากดั อย่างไรก็ตาม สนิทรพัย ์

ส่วนใหญ่ของบรษิัทยงัคงเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน ซึง่มีอตัราส่วนรอ้ยละ 50.84 ในขณะที่บรษิัทมีหนี้สิน

หมุนเวยีนเพยีงรอ้ย 6.31 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้ จงึถอืไดว้่ามสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอ  

บรษิทัไม่มกีารกูย้มืเงนิระยะยาวเพิม่เตมิจากสถาบนัการเงนิ แต่มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่

เป็นภาระหนีข้องบรษิทั ซโิน-ไทย ฟรซีแอนดด์ราย จ ากดั ทีบ่รษิทัไปลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยบรษิทัมี

สดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็น 0.27 เท่า เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นที ่0.29 เท่า  
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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 

ตารางสรุปฐานะทางการเงินทีส่ าคญั 

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั มูลคา่ (ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ (ลดลง)  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

 ไตรมาส 2

ปี 2563 

ไตรมาส 1

ปี 2564 

ไตรมาส 1

ปี 2564 

ลา้นบาท 

QoQ 

% 

QoQ 

ลา้นบาท

YoY 

% 

YoY 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 219.38 197.77 207.01 9.25 4.68 (12.36) (5.64) 

สนิทรพัยท์างการเงนิ หมุนเวยีนอืน่ 191.38 41.58 41.61 0.03 0.07 (149.77) (78.26) 

ลกูหนีร้วม 130.84 125.10 149.90 24.8 19.82 19.06 14.57 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 13.60 0 0 0 - (13.6) (100.00) 

สนิคา้คงเหลอื 457.01 560.23 489.08 (71.15) (12.70) 32.06 7.02 

สนิทรพัยส์ญัญาอนุพนัธ ์ 7.18 2.22 0.01 (2.21) (99.46) (7.16) (99.83) 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 0 2.56 2.53 (0.03) (1.06) 2.53 - 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,019.39 929.45 890.14 (39.31) (4.23) (129.25) (12.68) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน        

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ 415.98 763.03 756.64 (6.39) (0.84) 340.66 81.89 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 111.00 102.32 104.50 2.18 2.13 (6.5) (5.86) 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 526.99 865.35 861.14 (4.21) (0.49) 334.15 63.41 

สนิทรพัยร์วม 1,546.38 1,794.80 1,751.28 (43.53) (2.43) 204.9 13.25 

หนีส้นิหมุนเวยีน 83.11 172.53 110.55 (61.99) (35.93) 27.44 33.01 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 63.25 221.05 253.49 32.44 14.67 190.25 300.81 

หนีส้นิรวม 146.35 393.59 364.04 (29.55) (7.51) 217.68 148.74 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,400.02 1,401.22 1,386.85 (14.37) (1.03) (13.18) (0.94) 

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 

-  นายองักูร  พลพพิฒันพงศ ์ - 

         กรรมการผูจ้ดัการ 


