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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2562 ท่ีผา่นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือวา่อยูใ่นทิศทางการหดตวั เน่ืองจากการการส่งออก

ไดรั้บผลกระทบจากสงครามการคา้ ซ่ึงสร้างความเปราะบางต่ออุปสงคภ์าคเอกชนภายในประเทศ ดชันีการลงทุนและ

การบริโภคสินคา้คงทนยงัคงหดตวัตามทิศทางการส่งออก ในขณะท่ีภาครัฐช่วยพยงุเศรษฐกิจผ่านการลดอตัราดอกเบ้ีย

และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ คาดการณ์ GDP ของปี 2563 เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัเพียง 2.5% ในขณะท่ี

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีทิศทางชะลอตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกจากความไม่

แน่นอนของสงครามการคา้ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั ไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินเยนท่ี

แขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง จากสงครามการคา้สหรัฐ-จีน รวมถึงการท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง ประกอบกบัมาตรการกีดกนั

ทางการคา้จากภาษีน าเขา้ช้ินส่วนยานยนตข์องสหรัฐ ซ่ึงส่งผลลบต่อภาคส่งออกของญ่ีปุ่น รวมถึงการปรับข้ึนภาษีการ
บริโภคจาก 8% เป็น 10% ในเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจมีผลต่อการหดตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน 

ในปี 2562 สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่า

ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแรงกดดนัจากผลกระทบ

ของสงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐจึงแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัสกลุเงินอ่ืนๆทัว่โลก โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2562 อยูท่ี่ 31.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกบัปี 2561 ท่ี 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น

อตัราแขง็ค่าร้อยละ 3.90 อตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองน้ี ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัโดยตรง เน่ืองจาก

บริษทัขายสินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัเกินกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วม

จากการขายในปี 2562 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายในปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 

1,265.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 10.84 ในขณะท่ีบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 20,458 ตนั ลดลง

เลก็นอ้ยจากปี 2561 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 21,228 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.90 ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแลง้ในปี 

2562 ส่งผลให้ Yield จากการเพาะปลูกลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเป็นผลผลิตทางการเกษตรจึงปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบั

การบนัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครอง

แรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมา ท าใหบ้ริษทั

มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 34.76 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 71.95 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 97.48 

ลา้นบาท ในปี 2561 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2562 ร้อยละ 12.16 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 ท่ีร้อยละ 
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19.48 ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 2.99 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิในปี 2561 ท่ี
ร้อยละ 7.70 

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อย

ละ 64.33 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง นอกจากนั้นตน้ทุนขายต่อหน่วยมีการปรับตวัสูงข้ึน จาก

ปัจจยัการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่นการปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบ จาก Yield จากการเพาะปลูกท่ีลดลงจากภาวะ

แลง้ และตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆ เช่นค่าแรง และผลประโยชน์พนักงาน รวมถึงการบันทึกตน้ทุนบริการในอดีตเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราช

กิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยบริษทัไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าปี 2562 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป จากความเส่ียงสงครามการคา้ท่ี

ลดลง ภายหลงัการบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีนระยะแรก รวมถึงการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน

ของธนาคารกลางหลกัทัว่โลกในช่วงปี 2562 และนโยบายการคลงั ซ่ึงช่วยกระตุน้อุปสงคภ์ายในประเทศและลดความ

เส่ียงของโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะขา้งหนา้ นอกจากน้ีสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ท่ีเร่ิมระบาด

ตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2563 อาจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ีส าคญั

ของบริษทั คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2563 จะชะลอตวัลง จากภาคการส่งออกท่ีฟ้ืนตวัชา้ และการบริโภคท่ีชะลอตวัหลงั

เร่งใชจ่้ายก่อนการปรับข้ึนภาษีในเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา นอกเหนือจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ไดแ้ก่ ปัญหาภยัแลง้ และการขาดแคลนน ้ าในภาคการเกษตร อาจส่งผลกระทบ

ต่อ Yield การเพาะปลูก ซ่ึงท าใหร้าคาสินคา้การเกษตรปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงการปรับข้ึนคา่แรงขั้นต ่าตั้งแต่เดือนมกราคม 

2563 น้ี อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และ

พยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจัดการตน้ทุนท่ี

ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการปรับปรุงวิธีการและมาตรฐานการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การปรับปรุงขั้นตอนการผลิต

เพ่ือลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่นเดียวกบัการศึกษาการใช้

พลงังานทางเลือกในกระบวนการผลิต การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการ

ด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือ

น ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด 

เพ่ือใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเช่นสญัญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแนวโนม้สถานการณ์
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,322.71 1,238.32 1,092.29 (7.79) (6.38) (11.79) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 35.18 27.19 70.97 13.08 (22.71) 161.01 

รายไดร้วมจากการขาย 1,357.89 1,265.51 1,163.26 (7.34) (6.80) (8.08) 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,163.26 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 6.10 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 2.15 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากมีปริมาณค าสั่งซ้ือจาก

ลูกคา้ในประเทศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาการขยายตลาดในประเทศ และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 

2562 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 93.90 ของรายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศใน
ปี 2561 ท่ีร้อยละ 97.85 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2562 มีมูลค่า 1,163.26 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2561 ท่ีมี

มูลค่า 1,265.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 8.08 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2562 ท่ี 31.05 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแข็งค่าข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2561 ท่ี 32.31 

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราแข็งค่าข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.90 รวมถึงการท่ีบริษทัมีปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปริมาณการขายสินคา้ในปี 2561 จากภาวะการชะลอตวัของการบริโภคในต่างประเทศ  

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 7.84 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ ลดลงจาก

รายไดอ่ื้นในปี 2561 ท่ี 12.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 38.39  และบริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุน จ านวน 
4.36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า 
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ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2562 มีมูลค่า 1,021.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.37 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีมูลค่า 
1,018.94 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ปริมาณขายสินคา้ต่างประเทศลดลง จากการชะลอตวัของการบริโภคภาคครัวเรือนในประเทศคู่คา้ท่ี

ลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ 

 อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกสูงข้ึน จากการท่ีผลผลิต

สินคา้ทางการเกษตรประสบปัญหาภยัแลง้ในปีน้ี รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่น

ค่าแรง และผลประโยชน์ สวสัดิการพนกังาน รวมถึงตน้ทุนโสหุย้การผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบ

กับปี 2561 จากค่าเ ส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้องเยน็คลงัสินคา้ ในขณะท่ีตน้ทุนค่าบริการจดัเก็บ

สินคา้ห้องเย็นภายนอกเร่ิมลดลง จากการปรับปรุงการบริหารจัดการปริมาณสินคา้คงคลงั และ
ประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2562 เท่ากบั 150.91 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2561 ท่ี 162.55 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.75 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไป

ดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือท่ีลดลงจาก

ปริมาณขายท่ีลดลง รวมถึงการท่ีค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนท าใหค้่าระวางเรือลดลง ประกอบกบัค่าใชจ่้ายในการฝากแช่สินคา้

ท่ีหอ้งเยน็ภายนอกท่ีลดลง จากการบริหารจดัการการเพาะปลูก การผลิต และการขาย 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2562 ลดลงเป็นร้อยละ 12.16 จากร้อยละ 19.48 ในปี 2561 และมีอตัราก าไรจาก 

อนัเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศท่ีลดลง ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี

ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยสูงข้ึน จากปัญหาภยัแลง้ และตน้ทุนเก่ียวกบัแรงงานท่ีสูงข้ึน รวมถึงการบนัทึกตน้ทุนบริการใน

อดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 

ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา สอดคลอ้งกบั บริษทัมีอตัราก าไรจาก

การด าเนินงานในปี 2562 ท่ีลดลงเป็นร้อยละ 3.61 จาก ร้อยละ 9.44 ในปี 2561 นอกจากน้ีบริษทัมีก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงท่ีผา่นมา  
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ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากบั 34.76 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 64.34 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2561 ท่ี 

97.48 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่าข้ึน รวมถึงปริมาณขาย

ต่างประเทศท่ีลดลง ส่งผลต่อรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีปัจจยัการผลิต เช่นตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ท่ี

สูงข้ึนจากภาวะภยัแลง้ ค่าแรงและสวสัดิการพนกังานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ค่าเส่ือมราคาจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ และ

การปรับปรุงเคร่ืองจกัรสายการผลิตและอาคารหอ้งเยน็ ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีปรับตวัสูงข้ึน ในทางกลบักนั

บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ในขณะท่ีบริษทัไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน โดยทางบริษทัได้

พยายามบริหารจดัการตน้ทุนจากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ พฒันาประสิทธิภาพ
ในการผลิต รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทั 

ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั มูลค่ำ (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
รายไดจ้ากการขาย 1,357.89 1,265.51 1,163.26 (7.34) (6.80) (8.08) 
ตน้ทุนขาย 1,034.56 1,018.94 1,021.76 (2.60) (1.51) 0.28 
ก าไรขั้นตน้ 323.33 246.57 141.50 (19.84) (23.74) (42.61) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 34.63 19.17 39.21 316.38 (44.64) 104.50 
รายไดจ้ากการลงทุน 6.62 4.17 4.36 26.56 (36.99) 4.44 
รายไดอ่ื้น 8.57 12.03 7.84 3.87 40.50 (34.84) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 373.15 281.95 192.90 (12.23) (24.44) (31.58) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 175.07 162.55 150.91 (3.42) (7.16) (7.16) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

198.08 119.40 41.99 (18.77) (39.72) (64.83) 

ก าไรสุทธิ 160.41 97.48 34.76 (18.32) (39.23) (64.34) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

241.90 163.11 91.87 
 

(14.55) (32.57) (43.67) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรม
ด าเนินงาน 

80.76 (66.08) 206.66 (75.87) (181.82) 412.75 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.42 0.26 0.09 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.79 3.74 3.70 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 2560 2561 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.44 12.94 14.85 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.68 5.45 7.32 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 23.81 19.48 12.16 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 14.59 9.44 3.61 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.81 7.70 2.99 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 11.01 6.80 2.45 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 10.05 6.22 2.70 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.09 0.09 0.10 

ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่า 1,549.27 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากสินทรัพยร์วมใน

ปีก่อนท่ี 1,559.00 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.62 โดยมีปัจจยัหลกัจาก สินคา้คงเหลือท่ีลดลงจาก 613.17 ลา้นบาท เป็น 

499.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18.48 เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ในปีน้ี ท าให้สินคา้การเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิต

ลดลง ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนชัว่คราวในรูปแบบของเงินฝากประจ า เพ่ิมข้ึนจาก 
312.45 ลา้นบาท เป็น 371.54 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 18.91 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2562 มูลค่า 109.32 ลา้นบาท ลดลงจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2561 

ท่ีมีมูลค่า 139.48 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 62.07 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.68 ของ

ลูกหน้ีการคา้รวม 94.51 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่

จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมา
ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่า 139.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5.11 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.81 โดยมีปัจจยัหลกัจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานท่ีปรับตวัสูงข้ึนจาก 49.64 ลา้นบาทในปี 

2561 เป็น 69.32 ลา้นบาทในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.64 ลา้นบาท เน่ืองจากการค านวนผลประโยชน์พนกังานใน

อตัราใหม่ตามประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมา   
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและมีภาระผูกพนัด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สญัญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.25 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.07 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้อง

เยน็ เป็นจ านวนเงิน 18.04 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 14.85 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 7.32 เท่า จากปริมาณสินทรัพยท่ี์ส่วน
ใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,409.87 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,424.71 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.04 โดยมีผลมาจากก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 937.45 
ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 922.61 ลา้นบาทในปี 2562 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.58  

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 206.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 66.08 ลา้นบาทในปี 2561 แมบ้ริษทัจะมีผลก าไรสุทธิน้อยกว่าใน

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน แต่เน่ืองจากการบริหารการเพาะปลูกเพ่ือสร้างสมดุลในปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีมีอยูม่ากจาก

การท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกท่ีแลว้มีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดการณ์เน่ืองจาก Yield จากการเพาะปลูกสูงข้ึน ส่งผลให้

บริษทัมีเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานสูงข้ึน และบริษทัใชเ้งินสดไปในกิจกรรมลงทุนรวม 105.49 ลา้นบาท โดย

เป็นการใชเ้งินเพื่อการจ่ายช าระเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 93.51 ลา้นบาท และ มีการให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืน 13.60 ลา้น
บาท บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 43.19 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายปันผลประจ าปี  
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บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องใน ปี 2562 ท่ี 14.85 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 12.94 เท่าในปี 2561 โดยสินทรัพยส่์วน

ใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 65.32 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนเพียงร้อยละ 
4.40 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่าง ปี 2562 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 0.10 เท่า เทียบกบัปี 2561 คือ 0.09 เท่า  

ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน          
เงินสดและเงินลงทุน 556.94 312.45 371.54 (26.31) (43.90) 18.91 35.35 20.24 23.98 
ลูกหน้ีรวม 124.26 147.54 126.99 5.09 18.74 (13.93) 7.89 9.46 8.20 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - - 13.60 - - - - - 0.88 
สินคา้คงเหลือ 433.55 613.17 499.86 25.64 41.43 (18.48) 27.52 39.33 32.26 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,114.75 1,073.17 1,011.99 (8.56) (3.73) (5.70) 70.75 68.84 65.32 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 352.72 379.02 425.48 6.79 7.46 12.26 22.39 24.31 24.76 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 108.22 106.81 111.80 58.91 (1.30) 4.67 6.87 6.85 7.22 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 460.94 485.83 537.28 15.70 5.40 10.59 29.25 31.16 34.68 
สินทรัพยร์วม 1,575.69 1,559.00 1,549.27 (2.59) (1.06) (0.62) 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 82.97 82.96 68.14 (19.85) (0.01) (17.86) 5.27 5.32 4.40 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 48.94 51.33 71.26 8.97 4.89 38.82 3.11 3.29 4.60 

หน้ีสินรวม 131.91 134.29 139.40 (11.13) 1.80 3.81 8.37 8.61 9.00 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,443.79 1,424.71 1,409.87 (1.72) (1.32) (1.04) 91.63 91.39 91.00 
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