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วนัท่ี  14  สิงหาคม 2558 
 
เร่ือง  ค  าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2 ประจ าปี 2558 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
              บริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตผกัแช่แขง็เพ่ือการส่งออก บริษทัมีผลการด าเนินงานของงบการเงินรวม ส าหรับไตร
มาส 2 และงวด 6 เดือน  ปี 2558 ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 

2558 2557 เพ่ิม,(ลด) % 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) % 
รายไดร้วม 418.1 404.5 13.6 3.4 721.5 713.0 8.5 1.2 
ก าไรสุทธิ 49.6 30.7 18.9 61.6 51.7 44.1 7.6 17.2 
   

ตามรายงานผลการด าเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 2558 (6 เดือน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีรายได้
รวมจ านวน 721.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมี จ านวน 
713.0 ลา้นบาท และมีผลก าไรสุทธิ 51.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.2  เม่ือเทียบกบัระยะเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมี จ านวน 44.1 ลา้นบาท และเม่ือพิจารณาจากผลการด าเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 2558 เม่ือเทียบ
กบัผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัมีรายไดร้วม 418.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13.6 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
3.4 และมีก าไรสุทธิ 49.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.9 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.6  

รายไดร้วมและก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ี เป็นผลมาจากค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐซ่ึงอ่อนตวัลงอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 32.8 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึง
แสดงผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 32.5 ลา้นบาท ตามรายงานผลการด าเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 2558 (6 เดือน)  

1.1 ผลการด าเนินงาน  
รายได้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 

2558 2557 เพ่ิม,(ลด) % 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) % 
รายไดจ้ากการขาย 416.0 407.8 8.2 2.0 714.1 734.1 (20.0) (2.7) 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
อตัราแลกเปล่ียน 

(2.2) (9.1) 6.9 75.8 0.3 (32.5) 32.8 100.9 

ดอกเบ้ียรับ 1.4 3.5 (2.1) (60.0) 2.7 6.6 (3.9) (59.1) 
ขายเศษซาก 2.7 2.0 0.7 35.0 4.0 2.7 1.3 48.2 
รายไดอ่ื้น 0.2 0.3 (0.1) (33.3) 0.4 2.1 (1.7) (81.0) 
รายไดร้วม 418.1 404.5 13.6 3.4 721.5 713.0 8.5 1.2 
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รายไดร้วม เพ่ิมข้ึน จ านวน 13.6 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และเพ่ิมข้ึน 8.5 ลา้นบาท ส าหรับงวด 6 เดือน 
ส่วนใหญ่ เกิดจาก 

 รายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึน 8.2 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 เน่ืองจากปริมาณการขาย เพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 0.31 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2557 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายไดจ้ากการขาย 6 เดือนแรก
ของปี 2558 พบวา่บริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง 20.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกบั
ยอดขาย 6 เดือนแรกของปี 2557 เน่ืองจากการชลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ 

 ผลขาดทุนอตัราแลกเปล่ียน ลดลง 6.9 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และลดลง 32.8 ลา้นบาท ส าหรับงวด 
6 เดือน เน่ืองจากค่าเงินบาทอ่อนตวัลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และการติดตาม
อตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ดของฝ่ายบริหาร เพื่อการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการลดความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

 ดอกเบ้ียรับ ลดลง 2.1 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และลดลง 3.9 ลา้นบาท ส าหรับงวด 6 เดือน 
 รายไดจ้ากการขายเศษซาก เพ่ิมข้ึน 0.7 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และเพ่ิมข้ึน 1.3 ลา้นบาท ส าหรับ

งวด 6 เดือน 

ต้นทุนขาย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 

รายไดจ้ากการขาย 416.0 407.8  714.1 734.1  
ตน้ทุนขาย 304.1 310.5 (6.4) 564.5 557.9 6.6 

% 73.1 76.1 (3.0) 79.1 76.0 3.1 

ตน้ทุนขาย ไตรมาส 2 ลดลง ร้อยละ 3.0 เกิดจากค่าใชจ่้ายโสหุย้การผลิตลดลง เช่นค่าแรง, ค่าล่วงเวลา และค่า
ไฟฟ้า  และส าหรับงวด 6 เดือน บริษทัมีตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.1  เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากไตรมาส 1 ในเร่ือง
ของคุณภาพของวตัถุดิบท่ีดอ้ยคุณภาพจากการใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 

รายไดจ้ากการขาย 416.0 407.8  714.1 734.1  
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 47.6 57.3 (9.7) 87.6 102.3 (14.7) 

% 11.4 14.1 (2.7) 12.3 13.9 (1.6) 

                       ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลดลง 9.7 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และลดลง 14.7 ลา้นบาท ส าหรับงวด 
6 เดือน  เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีไม่มีสิทธิขอคืนพร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม รวมจ านวน 10.6 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า และในปี 2558 ค่าระวางส่งออก เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 อนัเน่ืองมาจากการอ่อนตวั
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ของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ และค่าใชจ่้ายโครงการลงทุนท่ีประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนม่าร์ เพ่ิมข้ึน 1.5 
ลา้นบาท  

ภาษีเงนิได้นติบุิคคล  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 

รายไดจ้ากการขาย 416.0 407.8  714.1 734.1  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.7 6.0 10.7 17.7 8.6 9.1 

% 4.0 1.5 2.5 2.5 1.2 1.3 

                       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เพ่ิมข้ึน 10.7 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาส 2 และเพ่ิมข้ึน 9.1 ลา้นบาท ส าหรับงวด 6 เดือน 
เน่ืองจากในปี 2558 ก าไรจากการด าเนินงานตอ้งเสียภาษีนิติบุคคลในอตัรา ร้อยละ 20 ขณะท่ีในปี 2557 ผลก าไรจากการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เสียภาษีนิติบุคคลในอตัรา ร้อยละ 10 อตัราภาษีท่ีสูงข้ึนเกิดจากการท่ีบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั
หมดอายลุงในปี 2557 

ก าไรสุทธิ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 2558 2557 เพ่ิม,(ลด) 

รายไดจ้ากการขาย 416.0 407.8  714.1 734.1  
 รายไดร้วม 418.1 404.5 721.5 713.0 

ก าไรสุทธิ 49.6 30.7 18.9 51.7 44.1 7.6 
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย       (%) 11.9 7.5 4.4 7.2 6.0 1.2 
ก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม   (%) 11.9 7.6 4.3 7.2 6.2 1.0 

 1.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน  

 จากการท่ีประเทศคู่คา้ส าคญัคือประเทศญ่ีปุ่น ประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลาย
ปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัรัฐบาลญ่ีปุ่นมีมติปรับเพ่ิมภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) จากเดิม 5% เป็น 8% ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2557 
รวมถึงทิศทางค่าเงินเยนท่ีอ่อนค่าลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูน้ าเขา้ท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน แต่ไม่สามารถท่ีจะปรับราคา
ขายสินคา้ในประเทศใหส้ะทอ้นกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได ้เพราะจะกระทบต่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายในประเทศ ส่งผลให้บริษทั
ไม่สามารถขอปรับข้ึนราคาสินคา้เพ่ือสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของบริษทัได ้ 

1.3 นโยบายและกลยทุธ์การจดัการ 

บริษทัมีนโยบายหลกัในการพฒันาคุณภาพสินคา้และการเพ่ิมผลิตภาพต่อไร่อย่างต่อเน่ือง แต่จากนโยบาย
ค่าแรงขั้นต ่า รวมถึงภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ท าให้บริษทัมีตน้ทุนค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน  ในปี 2557 บริษทั
จึงแก้ปัญหาด้วยการน าเคร่ืองจักรมาใช้ในการเก็บเก่ียวบางส่วนเพ่ือแทนแรงงานท่ีขาดแคลน อย่างไรก็ตาม การใช้
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เคร่ืองจกัรเพ่ือการเก็บเก่ียวดงักล่าว ส่งผลใหคุ้ณภาพของวตัถุดิบดอ้ยลง จึงเป็นผลท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากคุณภาพ
ของวตัถุดิบท่ีดอ้ยคุณภาพในไตรมาสท่ี 1   

การท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบนัไดย้กเลิกนโยบายประกนัราคาขา้ว อาจส่งผลกระทบในดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
นัน่คือท าใหเ้กษตรกรใหค้วามสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเพาะปลูกสินคา้เกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีบริษทัตอ้งการมากข้ึน  

1.4 สายผลิตภณัฑ ์

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผกัแช่แขง็ ซ่ึงมีเพียงสายผลิตภณัฑเ์ดียว ประกอบดว้ย ถัว่แขกแช่แข็ง, ถัว่แระแช่
แขง็, ขา้วโพดหวานแช่แขง็, ขา้วโพดฝักผอ่นแช่แขง็ และผกัผสมแช่แขง็ 

1.5 เปรียบเทียบกบัประมาณการ 

ในปี 2558 เม่ือเทียบกบัประมาณการ บริษทัมีปริมาณการขาย เพ่ิมข้ึน จ านวน 624 ตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.71 ส าหรับไตรมาส 2  และลดลง จ านวน 348 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.99 ส าหรับงวด 6 เดือน 

1.6 ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

                     ผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แบบไม่มีเง่ือนไข และไม่มีขอ้สงัเกต 

1.7 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

      บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผล
บงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

1.8 รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า 

 ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย จ านวน 16.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายโครงการลงทุนท่ีประเทศสหภาพสาธารณ รัฐเมียนมาร์ จ านวน 1.5 ลา้นบาท 

2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

2.1 สถานะและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 2556  2558 2557 2556 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้         % 26.90 23.87 24.36 20.94 23.99 22.25 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย                % 11.93 7.54 16.91 7.24 6.01 13.43 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 11.87 7.60 15.78 7.17 6.18 12.64 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ % 3.87 2.45 5.80 4.04 3.52 7.80 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม % 3.47 2.18 5.24 3.61 3.12 7.05 
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ก าไรสุทธิ ต่อ หุน้ บาท 0.13 0.08 0.20 0.14 0.12 0.26 
มูลค่าตามบญัชี ต่อ หุน้  บาท 3.36 3.29 3.39 3.36 3.29 3.39 
มูลค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ ต่อ หุน้ บาท 3.76 3.70 3.75 3.76 3.70 3.75 

 
2.2 สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

 
รายการ 

ไตรมาส 2 งวด 6 เดือน 
2558 2557 +,- % 2558 2557 +,- % 

ก าไรสุทธิ 49.6 30.7 18.9 61.6 51.7 44.1 7.6 17.2 

ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในปี 2558 เพ่ิมข้ึน 18.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 61.6 ส าหรับไตร
มาส 2 เกินกวา่ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบังวดเวลาเดียวกนัของปีก่อน และเพ่ิมข้ึน 7.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
17.2 ส าหรับงวด 6 เดือน   มีสาเหตุของการเปล่ียนแปลงตามท่ีไดอ้ธิบายในขอ้ 1 ภาพรวมของการด าเนินงาน 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

3.1 ลูกหน้ีการคา้ 

 จากการท่ีบริษทัขายสินคา้ดว้ยการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการขายแบบ L/C. และ T/T.  มีระยะเวลาใน

การจดัเก็บหน้ี ประมาณ 18 – 25 วนั และลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอยูเ่ป็นลูกหน้ีท่ีติดต่อคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน ท่ี

ผา่นมาไม่พบปัญหาหน้ีสูญ ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 

3.2 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป เก็บรักษาในหอ้งเยน็อุณหภูมิ -20 องศา และเป็นสินคา้ท่ี

ผลิตไวเ้พ่ือส่งมอบใหไ้ดต้ลอดทั้งปี 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จ านวน 444.8 ลา้นบาท หกัส ารองสินคา้เส่ือมสภาพ จ านวน 2.2 

ลา้นบาท สุทธิ 442.6 ลา้นบาท  

3.3 เงินลงทุน ค่าความนิยม และการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัท าการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืน
หรือเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และไดท้ าการรับรู้บนัทึกรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนแลว้  

3.4 ส่วนประกอบส าคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตขุองการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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3.5 เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 

ณ 30 มิถุนายน 2558  บริษทัมีเงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพ่ิมข้ึนจาก  31 
ธนัวาคม 2557 จ านวน 18.8 ลา้นบาท 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

4.1 แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 
รายการ 

งบการเงินรวม 
30/6/2558 31/12/2557 +,- 

Debt to Equity Ratio เท่า 0.12:1 0.09:1 0.03:1 
Current Ratio เท่า 9.97 12.90 (2.93) 
Quick Ratio เท่า 5.60 6.97 (1.37) 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนไดม้าจากการด าเนินธุรกิจทั้งหมด และใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน มีเงินสดสุทธิไดม้า 
จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 65.8 ลา้นบาท, เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 236.9 ลา้นบาท 
และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน จ านวน 37.9 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพียง 0.12 ต่อ 1 ดงันั้น โครงสร้างเงินทุนของบริษทัจึงมีความ
มัน่คงและเหมาะสม 

4.2 รายจ่ายลงทุน อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งของเงินทุน 

บริษทัใชเ้งินทุนจากผลการด าเนินงานของบริษทัไปเพ่ือซ้ือสินคา้ เพ่ิมข้ึน จ านวน 5.9 ลา้นบาท, ซ้ือสินทรัพย์
ถาวร จ านวน 8.6 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล จ านวน 37.9 ลา้นบาท 

4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 9.97 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 5.60 เท่า ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราส่วน
สภาพคล่องท่ีดีและมีเสถียรภาพ 

4.4 ความสามารถในการช าระหน้ี และการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีส าคญั ความสามารถในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการกู้ยืม คงมีเพียงภาระหน้ีสินทางการค้าปกติ และภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ  จากการท่ีบริษทัมีสภาพคล่องท่ีดี บริษทัจึงมีความสามารถในการ
ช าระหน้ีเหล่าน้ีทั้งหมด 

5. ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั 
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 บริษทัรับรู้และบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเกษียณอายจุากการท างาน ตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 19 แลว้ 

 บริษทัมีความสามารถในการช าระภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนแลว้ และท่ีจะครบก าหนดในอนาคตและรวมถึงภาระ

นอกงบดุล เน่ืองจากบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ่ามาก และมีสภาพคล่องท่ีดี 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัภายนอก 
 บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีประเทศญ่ีปุ่นมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม และทิศทางค่าเงินเยนท่ี

อ่อนค่า มีผลต่อตน้ทุนน าเขา้ท่ีสูงข้ึน อาจมีผลต่อการบริโภคสินคา้ลดลง     

 อตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน ท าใหบ้ริษทัยงัคงใชน้โยบายลดความเส่ียงดว้ยเคร่ืองมือทางการเงินเหมือนเช่นปี

ท่ีผา่นมา  

 เน่ืองจากมาตรการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลท่ีผา่นมา ท าใหเ้กษตรกรหันไปปลูกขา้วมากข้ึน แต่เม่ือนโยบายน้ี

มีการเปล่ียนแปลง ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชในโครงการของบริษทัมากข้ึน ท าให้ผลผลิตมีโอกาส

ปรับตวัสูงข้ึน 

 จากแนวโนม้ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกลดลง อาจส่งผลกระทบท่ีดีแก่บริษทั ทั้งตน้ทุนการผลิตและค่าขนส่งท่ี

มีแนวโนม้ลดลงเช่นเดียวกบัทิศทางราคาของน ้ ามนัโลก 

ปัจจยัภายใน 

 บริษทัมีนโยบายการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการวางแผนปรับปรุงวิธีการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ผลิต

ภาพเพ่ิมสูงข้ึน 

 สภาพการแข่งขนัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก จึงไม่มีผลการเปล่ียนแปลงดา้นการแข่งขนัในตลาดอย่างมี

นัยส าคญั แต่อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงนโยบายติดตามคู่แข่งขนัเดิมและคู่แข่งใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาดใน

อนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

                                                      ลงช่ือ............ลายเซ็น.................... 

(นายสุวฒัน์  พงษภ์าสุระ) 

กรรมการผูมี้อ านาจ 

 

 


