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ที่ 26 กุดมทีภาพั
นธ์ 2563
[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุวันปของจุ
่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2562
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือว่าอยูใ่ นทิศทางการหดตัว เนื่ องจากการการส่ งออก
ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่ งสร้างความเปราะบางต่ออุปสงค์ภาคเอกชนภายในประเทศ ดัชนี การลงทุนและ
การบริ โภคสิ นค้าคงทนยังคงหดตัวตามทิศทางการส่ งออก ในขณะที่ภาครัฐช่วยพยุงเศรษฐกิจผ่านการลดอัตราดอกเบี้ย
และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จต่างๆ คาดการณ์ GDP ของปี 2563 เศรษฐกิ จไทยจะขยายตัวเพียง 2.5% ในขณะที่
เศรษฐกิ จโลกในปี 2562 มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและส่ งออกจากความไม่
แน่นอนของสงครามการค้า ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั ได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนที่
แข็งค่าอย่างต่อเนื่ อง จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน รวมถึงการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ประกอบกับมาตรการกีดกัน
ทางการค้าจากภาษีนาเข้าชิ้นส่ วนยานยนต์ของสหรัฐ ซึ่ งส่ งผลลบต่อภาคส่ งออกของญี่ปุ่น รวมถึงการปรับขึ้นภาษีการ
บริ โภคจาก 8% เป็ น 10% ในเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา ซึ่งอาจมีผลต่อการหดตัวของการบริ โภคภาคครัวเรื อน
ในปี 2562 สถาณการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐแข็งค่า
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงแรงกดดันจากผลกระทบ
ของสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน ซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐจึงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆทัว่ โลก โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในปี 2562 อยูท่ ี่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ เทียบกับปี 2561 ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
อัตราแข็งค่าร้อยละ 3.90 อัตราแลกเปลี่ยนที่ แข็งค่าอย่างต่อเนื่ องนี้ ส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั โดยตรง เนื่ องจาก
บริ ษทั ขายสิ นค้าโดยการส่ งออกเป็ นหลักเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม ดังจะเห็นได้จากการที่บริ ษทั มีรายได้รวม
จากการขายในปี 2562 ตามงบการเงิ นลดลง ที่ มูลค่า 1,163.26 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับยอดขายในปี 2561 ที่ มีมูลค่า
1,265.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 10.84 ในขณะที่ บริ ษทั มียอดขายสิ นค้ารวมที่ปริ มาณ 20,458 ตัน ลดลง
เล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีปริ มาณยอดขาย 21,228 ตัน หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 3.90 ประกอบกับสถานการณ์ภยั แล้งในปี
2562 ส่ งผลให้ Yield จากการเพาะปลูกลดลง ต้นทุนวัตถุดิบที่เป็ นผลผลิตทางการเกษตรจึงปรับตัวสู งขึ้น ประกอบกับ
การบันทึกต้นทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน ซึ่งเป็ นผลมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครอง
แรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผา่ นมา ทาให้บริ ษทั
มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 34.76 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 71.95 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ มูลค่า 97.48
ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2562 ร้อยละ 12.16 ลดลงจากอัตรากาไรขั้นต้นในปี 2561 ที่ร้อยละ
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19.48 ส่งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ
นปีำงอิ2562
เท่ากับร้อยละ
2.99 ซึป่ งของจุ
ลดลงเมื
ยบกับคุอัณตสำมำรถจั
รากาไรสุ ทดธิ ในปี 2561 ที่
[พิมพ์ทธิคใำอ้
งจำกเอกสำร
หรือบทสรุ
ดที่อนเที
ำ่ สนใจ
ร้อยละ 7.70
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกาไรสุ ทธิ ลดลงร้อย
ละ 64.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อันเนื่ องมาจากปั จจัยหลักของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริ มาณขายที่ลดลง นอกจากนั้นต้นทุนขายต่อหน่วยมีการปรับตัวสู งขึ้น จาก
ปั จจัยการผลิตที่ปรับตัวสู งขึ้น เช่นการปรับตัวสู งขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ จาก Yield จากการเพาะปลูกที่ลดลงจากภาวะ
แล้ง และต้นทุ นการผลิ ต อื่ นๆ เช่ นค่า แรง และผลประโยชน์ พนัก งาน รวมถึ งการบันทึ ก ต้นทุ น บริ การในอดี ตเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน ซึ่งเป็ นผลมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 ในพระราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั จึงมีอตั รากาไรสุ ทธิ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
โดยบริ ษทั ไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงินประจาปี 2562
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ในปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะเริ่ มกลับมาฟื้ นตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไป จากความเสี่ ยงสงครามการค้าที่
ลดลง ภายหลังการบรรลุขอ้ ตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจี นระยะแรก รวมถึงการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิ น
ของธนาคารกลางหลักทัว่ โลกในช่วงปี 2562 และนโยบายการคลัง ซึ่ งช่วยกระตุน้ อุปสงค์ภายในประเทศและลดความ
เสี่ ยงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิ จถดถอยในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่เริ่ มระบาด
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 อาจเป็ นปั จจัยที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่สาคัญ
ของบริ ษทั คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2563 จะชะลอตัวลง จากภาคการส่ งออกที่ฟ้ื นตัวช้า และการบริ โภคที่ชะลอตัวหลัง
เร่ งใช้จ่ายก่อนการปรับขึ้นภาษีในเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา นอกเหนือจากปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2562 ได้แก่ ปั ญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ าในภาคการเกษตร อาจส่ งผลกระทบ
ต่อ Yield การเพาะปลูก ซึ่งทาให้ราคาสิ นค้าการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่าตั้งแต่เดือนมกราคม
2563 นี้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึงปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ ี และ
พยายามที่ จะกาหนดนโยบายการดาเนิ น งานให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ เช่ น นโยบายการบริ ห ารจัดการต้นทุ น ที่
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุ งวิธีการและมาตรฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุ งขั้นตอนการผลิต
เพื่อลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่นเดียวกับการศึกษาการใช้
พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิต การศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และการ
ดาเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่นๆ เพื่อ
นามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า รวมไปถึงการดาเนิ นการปรับปรุ งนโยบายการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
เพื่อใช้เครื่ องมือทางการเงินเช่นสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมกับแนวโน้มสถานการณ์
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิ[พินมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ

โครงสร้ ำงรำยได้

1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประเภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
2560
2561
2562
1,322.71 1,238.32 1,092.29
35.18
27.19
70.97
1,357.89 1,265.51 1,163.26

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2560
2561
2562
(7.79) (6.38) (11.79)
13.08 (22.71) 161.01
(7.34) (6.80) (8.08)

ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการขายรวม 1,163.26 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ น
ร้อยละ 6.10 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากสัดส่ วนร้อยละ 2.15 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่ องจากมีปริ มาณคาสั่งซื้ อจาก
ลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจาการขยายตลาดในประเทศ และบริ ษทั มีรายได้จากการขายต่างประเทศในปี
2562 คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 93.90 ของรายได้รวม ลดลงเล็กน้อยจากอัตราส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศใน
ปี 2561 ที่ร้อยละ 97.85
รายได้รวมจากการขายในปี 2562 มีมูลค่า 1,163.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขายในปี 2561 ที่มี
มูลค่า 1,265.51 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 8.08 อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอ้างอิงธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยในปี 2562 ที่ 31.05 บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งแข็งค่าขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 32.31
บาท/ดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นอัตราแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.90 รวมถึงการที่บริ ษทั มีปริ มาณขายสิ นค้าที่ ลดลงเมื่อ
เทียบกับปริ มาณการขายสิ นค้าในปี 2561 จากภาวะการชะลอตัวของการบริ โภคในต่างประเทศ
2. รายได้อื่น
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้อื่น 7.84 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ ลดลงจาก
รายได้อื่นในปี 2561 ที่ 12.03 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 38.39 และบริ ษทั มีรายได้จากการลงทุน จานวน
4.36 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และตลาดการเงินที่มีความเสี่ ยงต่า
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ต้ นทุนขำย

[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในปี 2562 มีมูลค่า 1,021.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
1,018.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
 ปริ มาณขายสิ นค้าต่างประเทศลดลง จากการชะลอตัวของการบริ โภคภาคครัวเรื อนในประเทศคู่คา้ ที่
ลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนวัตถุดิบเมื่อคานวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกสู งขึ้น จากการที่ ผลผลิต
สิ นค้าทางการเกษตรประสบปั ญหาภัยแล้งในปี นี้ รวมถึงต้นทุนการผลิตอื่นๆที่ ปรับตัวสู งขึ้น เช่น
ค่าแรง และผลประโยชน์ สวัสดิการพนักงาน รวมถึงต้นทุนโสหุย้ การผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับ ปี 2561 จากค่ า เสื่ อ มราคาที่ สู ง ขึ้ นจากการลงทุ น ในเครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ใ หม่ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้องเย็นคลังสิ นค้า ในขณะที่ ตน้ ทุนค่าบริ การจัดเก็บ
สิ นค้าห้อ งเย็นภายนอกเริ่ มลดลง จากการปรั บปรุ ง การบริ หารจัด การปริ มาณสิ น ค้าคงคลัง และ
ประสิ ทธิภาพของอาคารห้องเย็นคลังสิ นค้า
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2562 เท่ากับ 150.91 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ที่ 162.55
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9.75 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออกซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าจ้างรถขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่ งออก ค่าดาเนิ นพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่ งทางเรื อที่ ลดลงจาก
ปริ มาณขายที่ลดลง รวมถึงการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทาให้ค่าระวางเรื อลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการฝากแช่สินค้า
ที่หอ้ งเย็นภายนอกที่ลดลง จากการบริ หารจัดการการเพาะปลูก การผลิต และการขาย
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2562 ลดลงเป็ นร้อยละ 12.16 จากร้อยละ 19.48 ในปี 2561 และมีอตั รากาไรจาก
อันเป็ นผลมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่ ลดลง ประกอบกับค่าเงิ นบาทที่ แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น จากปั ญหาภัยแล้ง และต้นทุนเกี่ยวกับแรงงานที่สูงขึ้น รวมถึงการบันทึกต้นทุนบริ การใน
อดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562
ในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สอดคล้องกับ บริ ษทั มีอตั รากาไรจาก
การดาเนิ นงานในปี 2562 ที่ ลดลงเป็ นร้อยละ 3.61 จาก ร้อยละ 9.44 ในปี 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั มี กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นจากปี ก่อน ซึ่งเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ผา่ นมา
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กำไรสุ ทธิ

[พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2562 เท่ากับ 34.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.34 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิ ในปี 2561 ที่
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
97.48 ล้านบาท โดยมี สาเหตุห ลักจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น บาทต่ อเหรี ย ญสหรั ฐ ที่ แ ข็งค่ าขึ้ น รวมถึ ง ปริ ม าณขาย
ต่างประเทศที่ลดลง ส่งผลต่อรายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะที่ปัจจัยการผลิต เช่นต้นทุนวัตถุดิบเมื่อคานวณ Yield ที่
สูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง ค่าแรงและสวัสดิการพนักงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่าเสื่ อมราคาจากการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ และ
การปรับปรุ งเครื่ องจักรสายการผลิตและอาคารห้องเย็น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน
บริ ษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ในขณะที่บริ ษทั ได้ป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการใช้เครื่ องมือทางการเงิ น โดยทางบริ ษทั ได้
พยายามบริ หารจัดการต้นทุนจากการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในด้านการปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิต รวมถึงการดาเนินการปรับปรุ งห้องเย็น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและภาษี
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และ
ค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรม
ดาเนินงาน
กาไรต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)

มูลค่ ำ (ล้ ำนบำท)
2560
2561
2562
1,357.89 1,265.51 1,163.26
1,034.56 1,018.94 1,021.76
323.33
246.57
141.50
34.63
19.17
39.21
6.62
4.17
4.36
8.57
12.03
7.84
373.15
281.95
192.90
175.07
162.55
150.91
198.08
119.40
41.99
160.41
241.90

97.48
163.11

34.76
91.87

80.76

(66.08)

206.66

0.42
3.79

0.26
3.74

0.09
3.70
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เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ร้ อยละ
2560
2561
2562
(7.34)
(6.80)
(8.08)
(2.60)
(1.51)
0.28
(19.84) (23.74) (42.61)
316.38 (44.64)
104.50
26.56 (36.99)
4.44
3.87
40.50 (34.84)
(12.23) (24.44) (31.58)
(3.42)
(7.16)
(7.16)
(18.77) (39.72) (64.83)
(18.32)
(14.55)

(39.23)
(32.57)

(64.34)
(43.67)

(75.87) (181.82)

412.75
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ [พิมพ์คำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
2560
2561
2562
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
13.44
12.94
14.85
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
7.68
5.45
7.32
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
23.81
19.48
12.16
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
14.59
9.44
3.61
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
11.81
7.70
2.99
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
11.01
6.80
2.45
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
10.05
6.22
2.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.09
0.09
0.10
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
สินทรัพย์
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 1,549.27 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสิ นทรัพย์รวมใน
ปี ก่อนที่ 1,559.00 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.62 โดยมีปัจจัยหลักจาก สิ นค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 613.17 ล้านบาท เป็ น
499.86 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 18.48 เนื่ องจากภาวะภัยแล้งในปี นี้ ทาให้สินค้าการเกษตรที่เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ลดลง ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนชัว่ คราวในรู ปแบบของเงินฝากประจา เพิ่มขึ้นจาก
312.45 ล้านบาท เป็ น 371.54 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 18.91 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในปี 2562 มูลค่า 109.32 ล้านบาท ลดลงจากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในปี 2561
ที่มีมูลค่า 139.48 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระมูลค่า 62.07 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65.68 ของ
ลูกหนี้การค้ารวม 94.51 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั ในปี ที่ผ่านมา
ลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 139.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 5.11 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.81 โดยมีปัจจัยหลักจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ ปรับตัวสู งขึ้นจาก 49.64 ล้านบาทในปี
2561 เป็ น 69.32 ล้านบาทในปี 2562 หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.64 ล้านบาท เนื่ องจากการคานวนผลประโยชน์พนักงานใน
อัตราใหม่ตามประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผา่ นมา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม[พิ2562
บริำษงอิทั งและมี
ภาระผูหรื
กพัอนบทสรุ
ด้านหนี
อจากภาระผู
กพันด ผลประโยชน์
้ สินดนอกเหนื
มพ์คำอ้
จำกเอกสำร
ปของจุ
ที่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้
ตำแหน่วงยกล่องข้อควำมได้ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เครือ่ งมือกล่องข้อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้อควำมของคำอ้ำงอิงทีด่ งึ มำ
 สัญญาซื้อลิขสิ ทธิ์การใช้โปรแกรมและว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 0.25 ล้าน
บาท
 สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิ น
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
 บริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดจากการที่ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อหน่ วยงานราชการเป็ น
จานวนเงินประมาณ 10.07 ล้านบาท
 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผูร้ ับเหมาสาหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้อง
เย็น เป็ นจานวนเงิน 18.04 ล้านบาท
บริ ษทั สามารถชาระหนี้สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในปี 2562 บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 14.85 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว 7.32 เท่า จากปริ มาณสิ นทรัพย์ที่ส่วน
ใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้องร้องที่จะส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,409.87 ล้านบาท ลดลงจาก 1,424.71 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน คิดเป็ นลดลงร้อยละ 1.04 โดยมีผลมาจากกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก 937.45
ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 922.61 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 1.58
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 206.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากกระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน 66.08 ล้านบาทในปี 2561 แม้บริ ษทั จะมี ผลกาไรสุ ทธิ น้อยกว่าใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน แต่เนื่องจากการบริ หารการเพาะปลูกเพื่อสร้างสมดุลในปริ มาณสิ นค้าคงเหลือที่มีอยูม่ ากจาก
การที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกที่แล้วมีปริ มาณมากกว่าที่คาดการณ์เนื่ องจาก Yield จากการเพาะปลูกสู งขึ้น ส่ งผลให้
บริ ษทั มีเงินสดได้มาในกิจกรรมดาเนิ นงานสู งขึ้น และบริ ษทั ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนรวม 105.49 ล้านบาท โดย
เป็ นการใช้เงินเพื่อการจ่ายชาระเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 93.51 ล้านบาท และ มีการให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่น 13.60 ล้าน
บาท บริ ษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 43.19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายปั นผลประจาปี
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บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่
งในำงอิปีงจำกเอกสำร
2562 ที่ 14.85หรืเท่
า เพิ่มปขึของจุ
เท่าในปี
2561 โดยสิ
้ นจากดที12.94
[พิมพ์คอำอ้
อบทสรุ
่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจั
ด นทรัพย์ส่วน
ใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หตมุำแหน่
นเวียนงกล่ซึ่ งอมีงข้ออตั ควำมได้
ราส่ วนร้ทอกุ ยละ
65.32 ในขณะที
ษทั อ่มีงมื
หนีอ้ สกล่
ิ นอหมุ
ยนเพียงร้อยละ
ทีใ่ นเอกสำร
ให้ใช้แท็่บริ'เครื
งข้นอเวีควำม'
4.40 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้
และไม่
มีเงินกูย้ มื จากสถาบั
นการเงินองข้
บริอษควำมของค
ทั จึงถือได้วำอ้า่ มีำสงอิภาพคล่
องที่เพียงพอ
เพื่อา เปลี
ย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
งทีด่ งึ มำ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่าง ปี 2562 โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 0.10 เท่า เทียบกับปี 2561 คือ 0.09 เท่า
ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุน
ลูกหนี้รวม
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

มูลค่า (ล้านบาท)
2560
2561
2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
2560
2561
2562

สัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวม
2560
2561
2562

556.94
124.26
433.55
1,114.75

312.45
147.54
613.17
1,073.17

371.54
126.99
13.60
499.86
1,011.99

(26.31)
5.09
25.64
(8.56)

(43.90)
18.74
41.43
(3.73)

18.91
(13.93)
(18.48)
(5.70)

35.35
7.89
27.52
70.75

20.24
9.46
39.33
68.84

23.98
8.20
0.88
32.26
65.32

352.72
108.22
460.94
1,575.69
82.97
48.94
131.91
1,443.79

379.02
106.81
485.83
1,559.00
82.96
51.33
134.29
1,424.71

425.48
111.80
537.28
1,549.27
68.14
71.26
139.40
1,409.87

6.79
58.91
15.70
(2.59)
(19.85)
8.97
(11.13)
(1.72)

7.46
(1.30)
5.40
(1.06)
(0.01)
4.89
1.80
(1.32)

12.26
4.67
10.59
(0.62)
(17.86)
38.82
3.81
(1.04)

22.39
6.87
29.25
100.00
5.27
3.11
8.37
91.63

24.31
6.85
31.16
100.00
5.32
3.29
8.61
91.39

24.76
7.22
34.68
100.00
4.40
4.60
9.00
91.00

ลงชื่อ

- ลายเซ็น -

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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