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ที่ 13 สิดงทีหาคม
2562
[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุวันปของจุ
่นำ่ สนใจ
คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2562
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือว่าเติบโตแบบชะลอตัว ท่ามกลางความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ โดยมีปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ เช่น การที่เศรษฐกิจโลกอาจมีการ
ชะลอตัวมากกว่าที่คาด ความไม่แน่นอนที่ยดื เยื้อของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐ เหตุการณ์ Brexit ที่
อาจส่งผลต่อตลาดการเงินทัว่ โลก ความสงบเรี ยบร้อยหลังการเลือกตั้งในประเทศไทย และความสามารถในการผลักดัน
นโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยในไตรมาสที่ 2 นี้ ค่าเงินบาทยังคงแข็งตัวต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนโดยมีค่าเฉลี่ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ 31.62 บาท/เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ 31.59 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือ
เป็ นคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั แม้เศรษฐกิจจะมีแนวโน้มทยอยฟื้ นตัว จากการลงทุนของภาครัฐ เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเป็ น
เจ้าภาพจัดงาน Olympic ในปี 2020 รวมถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จเพื่อรองรับการปรับขึ้นภาษีการบริ โภคในช่วง
ปลายปี แต่การบริ โภคภาคครัวเรื อนยังคงหดตัวลง โดยตัวเลขการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นมีทิศทางเติบโตแบบชะลอลง
บริ ษทั มีรายได้จากการขายในไตรมาส 2 ปี 2562 จานวน 312.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.54 ล้านบาท และมีกาไร
สุทธิ 8.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ 2.84% เพิ่มขึ้นจาก -3.42%
ซึ่งเป็ นผลมาจากปริ มาณขายที่สูงขึ้นตามฤดูกาลจากคาสั่งซื้ อจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี
2561 บริ ษทั มีรายได้จากการขายลดลง 20.87 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ลดลง 28.99 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากการแข็งค่า
ของเงิ น บาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ ง มี การแข็ง ค่า ขึ้ น มากเมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสเดี ย วกันของปี ก่ อ น โดยมี ค่า เฉลี่ ย อัต รา
แลกเปลี่ยนเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ 31.59 บาท/เหรี ยญสหรัฐ เมื่อเที ยบกับ ค่าเฉลี่ ยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ 31.92 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ประกอบกับปริ มาณการขายใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อน ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขายลดลง คิดเป็ นอัตรา
ลดลงร้อยละ 6.26 และด้วยสถานการณ์การปรับตัวสู งขึ้นของต้นทุนการผลิต เช่นต้นทุนค่าฝากแช่สินค้า เนื่ องจาก
ปริ มาณวัตถุดิบที่มากขึ้นในช่วงปี ก่อนจากสภาวะอากาศที่ดีกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครอง
แรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นมา ซึ่ งได้
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษ ทั มีหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
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บริ ษทั บันทึ กผลกระทบจากการเปลี
งกล่าวโดยรัหรืบอรู ้บทสรุ
ตน้ ทุนปบริ
การในอดี
ตเป็ นค่
จ่ายในงบก
[พิมพ์่ยคนแปลงดั
ำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร
ของจุ
ดที่นำ่ สนใจ
คุณาใช้
สำมำรถจั
ด าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสาหรับไตรมาสปั จจุบนัตำแหน่
ส่งผลให้
กาไรขั้นทต้กุ นทีใ่ลดลง
28.93ให้ล้ใาช้นบาท
หรื อ่ อลดลงร้
งกล่บอริงข้ษทัอมีควำมได้
นเอกสำร
แท็บ 'เครื
งมือกล่ออยละ
งข้ อ44.63
ควำม'และมีกาไร
สุ ทธิ ลดลง 28.99 ล้านบาท หรื อเพืลดลงร้
่อเปลีย่ อนแปลงกำรจั
ยละ 76.53 เมืดรู่อปเทีแบบของกล่
ยบกับไตรมาสเดี
องข้ อควำมของค
ยวกันของปีำอ้ก่ำองอิ
น งคิทีดด่ เป็งึ มำ
นอัตรากาไรขั้นต้น
และอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 11.48 และ 2.84 ตามลาดับ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าร้อยละ 20 โดยมีกาไรสุ ทธิ ลดลงร้อย
ละ 76.53 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน อันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ องเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รวมถึงปริ มาณขายที่ ลดลง
นอกจากนั้นต้นทุนขายต่อหน่ วยมีการปรับตัวสู งขึ้น จากปั จจัยการผลิตที่ปรับตัวสู งขึ้น เช่นค่าฝากแช่สินค้า เนื่ องจาก
ปริ มาณวัตถุดิบที่มากขึ้นในช่วงปี ก่อนจากสภาวะอากาศที่ดีกว่าที่คาดการณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง บริ ษทั จึงมีอตั รากาไร
สุ ทธิ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายต่อหน่วยที่เกิดจากค่าฝากแช่อาจจะลดลง เมื่อสถานการณ์ปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบในการดาเนิ นธุรกิจท่ามกลาง
สภาวการณ์น้ ี และพยายามที่ จะกาหนดนโยบายการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่น นโยบายการบริ หาร
จัดการต้นทุนที่ ดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องโดยการปรับปรุ งวิธีการและมาตรฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุ ง
ขั้นตอนการผลิตเพื่อลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง รวมถึงการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ศึกษาความต้องการสิ นค้าในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ ในปั จจุบนั และการดาเนิ นนโยบายศึกษา
การลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิ จชนิ ดอื่นๆ เพื่อนามาเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตสิ นค้า รวมไปถึงการดาเนินการปรับปรุ งนโยบายการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เครื่ องมือทาง
การเงินเช่นสัญญาการซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมกับแนวโน้มสถานการณ์ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษทั มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีดงั ต่อไปนี้
1. สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่ มีสัญญาณการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง จากแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐและเอกชนก่อนงาน Tokyo
Olympic 2020 และการบริ โภคของภาคครั วเรื อนที่ อาจมี การเร่ งการใช้จ่ายก่ อนการขึ้ นภาษี การ
บริ โภคในเดือนตุลาคม
2. สถานการณ์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ อาจเกิ ดความผันผวนจากแนวโน้มสถานการณ์
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ที่ลดลง ในกรณี ที่เงินบาทแข็งค่า
ต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม การที่ สกุลเงิ นเยนญี่ ปุ่นที่ แข็งค่าขึ้ นเมื่ อเที ยบกับเหรี ยญสหรั ฐ อาจทาให้
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ต้นทุนของผู[พิน้ มาเข้
งอาจเป็ นโอกาสส
าหรับปสิของจุ
นค้าดของบริ
ษทั ทีคุ่จณะทสำมำรถจั
าให้ตน้ ทุดนในการนาเข้า
พ์คาลดลง
ำอ้ ำงอิซึง่ จำกเอกสำร
หรื อบทสรุ
ที่นำ่ สนใจ
ลดลง
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
3. ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุน้ ส่ วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิ ฟิก (Comprehensive
and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรื อ CPTPP) ซึ่ งเป็ นการสานต่อข้อตกลง
หุ ้นส่ วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) เดิม ส่ งผลให้
ญี่ปุ่นมีปริ มาณนาเข้าข้าวโพดหวานจากประเทศนิ วซี แลนด์ ซึ่ งเป็ นสมาชิก CPTPP ที่ประเทศญี่ปุ่น
สามารถนาเข้าสิ นค้าได้โดยไม่เสี ยภาษี ทาให้ตลาดข้าวโพดหวานในประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขัน
สูงขึ้น ทั้งนี้ตอ้ งติดตามความคืบหน้าของการเข้าเป็ นสมาชิกของประเทศไทยต่อไป
4. ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริ กาโดยการขึ้นภาษีนาเข้าสิ นค้าจากจีน อาจ
ส่งผลกระทบทั้งในแง่เป็ นโอกาสให้สินค้าพืชผักแช่แข็งจากประเทศไทย สามารถส่ งออกไปแข่งขัน
ในตลาดสหรัฐอเมริ กากับสิ นค้าจากประเทศจี นได้ และเป็ นภัยคุกคามต่อสิ นค้าพืชผักแช่แข็งจาก
ประเทศไทย ในตลาดต่างประเทศอื่นๆ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการสิ นค้าพืชผักแช่แข็งจากประเทศจีน
ซึ่งมีราคาขายที่ต่า จะต้องมองหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนส่วนแบ่งตลาดที่สูญเสี ยไป
สรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน
โครงสร้ ำงรำยได้
1. รายได้จากการขาย
แหล่งที่มาของรายได้หลักยังคงมาจากการขายสิ นค้าประเภทพืชผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่ แระแช่แข็ง ถัว่ แขกแช่
แข็ง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และผักรวมแช่แข็ง โดยรายได้จากการขายตามงบการเงินจาแนก
ตามโครงสร้างการขายได้ดงั นี้
รายได้

รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้รวมจากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 2561
325.64
7.84
333.48

ไตรมาส 1
ปี 2562
263.10
9.97
273.07

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไตรมาส 2
ปี 2562
299.37
13.24
312.61

%
QoQ
13.79
32.80
14.48

มูลค่า (ล้านบาท)

%
หกเดือน
YoY
2561
(8.07) 592.93
68.88
11.62
(6.26) 604.55

หกเดือน
2562
562.47
23.21
585.68

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YTD
(5.13)
99.74
(3.12)

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั มี รายได้จากการขายรวม 312.61 ล้านบาท ซึ่ งแบ่ งเป็ นรายได้จากการขาย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 95.76 ของรายได้รวมจากการขาย ซึ่ งถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากสัดส่ วน
ร้อยละ 96.34 ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยบริ ษทั มีรายได้จากการขายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็ น
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อัตราส่วนร้อยละ 4.24 ของรายได้
ซึ่งงถืจำกเอกสำร
อว่าไม่เปลี่ยหรื
นแปลงอย่
นยั สดทีาคั่นญำ่ สนใจ
จากอัตคุราส่
วนรายได้ดจากการขายใน
[พิมพ์ครำอ้วมำงอิ
อบทสรุปางมี
ของจุ
ณสำมำรถจั
ประเทศในไตรมาส 1 ปี 2561
ที่ร้องยละ
ตำแหน่
กล่อ3.66
งข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลง 20.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวมจากการขายในไตร
มาส 2 ปี 2561 ที่มีมูลค่า 333.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 6.26 อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รวมถึงปริ มาณขายที่ ลดลงจาก
การชะลอคาสัง่ ซื้อของลูกค้าต่างประเทศ
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั มีรายได้อื่น 2.24 ล้านบาท ลดลงจากรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ 2.31 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ 3.03 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั และบริ ษทั มีรายได้จาก
การลงทุน จานวน 1.16 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และตลาดการเงินที่มีความเสี่ ยงต่า
ต้ นทุนขำย
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีมูลค่า 276.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับไตรมาส
2 ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า 268.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
 ต้นทุนการผลิตบางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการผลิตสู งขึ้น เนื่ องจากการประกาศพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั มีหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การใน
อดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับไตรมาสปั จจุบนั
 ต้นทุนโสหุย้ การผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 จากค่าเสื่ อมราคาที่สูงขึ้นจาก
การลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้อง
เย็นคลังสิ น ค้า รวมถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดจากการฝากแช่ สินค้ากับคลังสิ นค้าแช่ เย็นภายนอก จากการที่
ผลผลิ ต ในฤดู ก าลเพาะปลู กในปี ที่ แล้วมี ป ริ ม าณมากกว่า ที่ ค าดการณ์ เนื่ อ งจาก Yield จากการ
เพาะปลูกสูงขึ้น
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 40.54 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตร
มาส 2 ปี 2561 ที่ 40.61 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.17 โดยมีปัจจัยหลักจากค่าใช้จ่ายจากการขนส่ งสิ นค้าออก
ต่างประเทศซึ่ งประกอบไปด้วยค่าจ้างรถขนส่ งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่ งออก ค่าดาเนิ นพิธีการทางศุลกากร และค่า
ระวางขนส่งสิ นค้าทางเรื อที่ลดลง จากกิจกรรมการขายต่างประเทศที่ลดลง
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อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรด
[พิมพ์คำอ้ำเนิ
ำงอินงงำน
จำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 11.48 จากร้อยละ 8.25 ในไตรมาส 1 ปี
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
2562 และมีอตั รากาไรจากการดาเนิ นงานในไตรมาส 2 ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 2.38 จากร้อยละ -3.37 ในไตรมาส
ก่อน อันเป็ นผลมาจากรายได้จากการขายที่ เพิ่มขึ้นตามปริ มาณคาสั่งสิ นค้าจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แม้ตน้ ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยจะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน ในไตรมาส 2 ปี 2562
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2561 ที่ร้อยละ 19.44 และร้อยละ 14.02 ตามลาดับ ถือว่าลดลง เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐแข็งค่าขึ้น และปริ มาณขายที่ลดลง ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้จากการขายลดลง ในขณะที่ตน้ ทุนการ
ผลิตต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น จากการรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับไตรมาส
2 ปี 2562 จากการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562 รวมถึงค่าเสื่ อมราคาที่สูงขึ้นจากการลงทุน
ในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้องเย็นคลังสิ นค้า รวมถึงต้นทุนที่
เกิดจากการฝากแช่สินค้ากับคลังสิ นค้าแช่เย็นภายนอก จากการที่ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกในปี ที่แล้วมีปริ มาณมากกว่า
ที่คาดการณ์ เนื่ องจาก Yield จากการเพาะปลูกสู งขึ้น นอกจากนั้นกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 18.56 ล้านบาท
เป็ น 8.67 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 8.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 195.16 เมื่อเทียบกับผลขาดทุน
สุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ 9.34 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ -3.42 เป็ นร้อยละ
2.84 ปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็ นผลมาจากยอดขายที่ เพิ่มขึ้นจากปริ มาณขายซึ่ ง
เป็ นไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ดี ต้นทุนขายต่อหน่วยปรับตัวสู งขึ้นจากการรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จากการประกาศพระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ปี 2562
รวมถึ ง ค่า เสื่ อ มราคาที่ สูง ขึ้ นจากการลงทุ น ในเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ใ หม่ เ พื่อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตและการ
ซ่อมแซมอาคารห้องเย็นคลังสิ นค้า รวมถึงต้นทุนที่เกิดจากการการฝากแช่สินค้ากับคลังสิ นค้าแช่เย็นภายนอก จากการที่
ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกในปี ที่แล้วมีปริ มาณมากกว่าที่คาดการณ์ เนื่ องจาก Yield จากการเพาะปลูกสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่กาไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 76.53 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รวมถึงปริ มาณขายที่ลดลง ส่ งผลต่อ
รายได้จากการขายที่ลดลง ในขณะที่ ตน้ ทุนปั จจัยการผลิตปรับตัวสู งขึ้นตามสาเหตุขา้ งต้น ส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตต่อ
หน่ วยที่ ปรั บตัวสู งขึ้ น ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร โดยบริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ
ลดลงจากร้อยละ 11.36 เป็ นร้อยละ 2.84
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ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ [พิำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้
อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำรเพิให้่มใขึช้้ นแ(ลดลง)
ท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้
อควำม'
ล้านบาท
ล้านบาท
เพื่อเปลี2ย่ นแปลงกำรจั
ปแบบของกล่
งทีด่ อนงึ มำ หกเดือน
ไตรมาส
ไตรมาส 1 ดรูไตรมาส
2 องข้
% อควำมของค
% ำอ้ ำงอิ
หกเดื
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและภาษี
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม
และค่าตัดจาหน่าย
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น (บาท)

37.28

ปี 2562
312.61
276.72
35.89
8.67
3.40
40.54

QoQ
14.48
10.45
59.38
247.48
10.74
8.76

YoY
(6.26)
3.00
(44.63)
(53.26)
(14.79)
(0.17)

2561
604.55
497.31
107.24
32.67
11.84
78.58

2562
585.68
527.26
58.41
11.17
6.47
77.82

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
%
YTD
(3.12)
6.02
(45.53)
(65.81)
(45.35)
(0.98)

46.76

(9.19)

7.43

(180.83)

(84.12)

73.16

(1.76)

(102.41)

37.88
60.24

(9.34)
4.59

8.89
19.77

195.16
330.64

(76.53)
(67.18)

59.47
97.40

(0.45)
24.37

(100.76)
(74.98)

32.37
0.10
3.74

9.46
(0.02)
3.71

69.77
0.02
3.62

637.53

115.54

(61.53)

79.23

228.77

ปี 2561
333.48
268.66
64.82
18.56
3.99
40.61

ปี 2562
273.07
250.55
22.52
2.50
3.07

อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
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ไตรมำส 2 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2562
9.70
15.59
13.32
4.58
6.19
5.88
19.44
8.25
11.48
14.02
(3.37)
2.38
11.36
(3.42)
2.84
8.10
4.65
2.71
7.27
5.35
2.86
0.12
0.08
0.10
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ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท [พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
สินทรัพย์
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มูลค่า 1,522.20 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสิ นทรัพย์รวมใน
ไตรมาสก่อนที่ 1,535.12 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.84 โดยมีปัจจัยหลักจาก สิ นค้าคงเหลือที่ ลดลงจากไตรมาสก่อน
611.53 ล้านบาท เป็ น 547.55 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10.46 ซึ่งเกิดจากการปริ มาณการขายสิ นค้าที่สูงขึ้นตาม
ฤดูกาล
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในไตรมาส 2 ปี 2562 มูลค่า 156.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ การค้าในไตรมาส
ล่าสุด ที่มีมูลค่า 126.00 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.43 สอดคล้องกับปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั ในปี ที่ผ่านมาลูกหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั
สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มูลค่า 142.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสล่าสุ ด 119.75 ล้าน
บาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 18.85 โดยมีปัจจัยหลักจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิม่ ขึ้นจาก 53.62 ล้านบาทในไตรมาส
ก่อนเป็ น 69.18 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั และมี ภาระผูกพันด้านหนี้ สินนอกเหนื อจากภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย
 สัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมและว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 0.6 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 10.1 ล้านบาท
 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผูร้ ับเหมาสาหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเย็น
เป็ นจานวนเงิน 35.87 ล้านบาท
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บริ ษทั สามารถชาระหนี
นดังกล่
าวได้ดเนืที่ อ่นงจากการมี
ภาพคล่องที
[พิ้ สมิ นพ์ในงบดุ
คำอ้ ำงอิลและจากภาระผู
งจำกเอกสำร หรืกอพับทสรุ
ปของจุ
ำ่ สนใจ คุณสสำมำรถจั
ด ่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั มีอตตั ำแหน่
ราส่ วงนสภาพคล่
อง 13.32
า และอัตราส่
ทุนหมุ
ว อ5.88
เท่า จากปริ มาณ
กล่องข้ อควำมได้
ทกุ ทีเท่ใ่ นเอกสำร
ให้ ใช้วนเงิ
แท็บน'เครื
่ องมืนอเร็กล่
งข้ อควำม'
สิ นทรัพย์หมุนเวียนในรู ปของเงิเพื
นสดและเที
ยบเท่าเงินสดที
่มีสดั ส่วนสูงอเพีงข้ยองพอ
่อเปลีย่ นแปลงกำรจั
ดรูปแบบของกล่
ควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 1,379.88 ล้านบาท ลดลงจาก 1,415.37 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุด คิดเป็ นลดลงร้อยละ 2.51 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก
928.11 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็ น 892.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 3.82 อันเนื่ องมาจากเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิเงินปั นผล ซึ่ งบริ ษทั ได้ทาการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จานวน 79.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
140.73 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 อันเนื่ องมาจากปริ มาณลูกหนี้ ชาวไร่ ที่ลดลง เนื่ องจากการ
บริ หารจัดการการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้าคงคลัง นอกจากนี้ บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
รวม 62.36 ล้านบาท โดยเป็ นการการจ่ายชาระเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์ 49.41 ล้านบาท และเป็ นการให้เงินกูย้ ืมระยะ
สั้นแก่บริ ษทั อื่น 13.6 ล้านบาท และบริ ษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 42.74 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ 13.32 เท่า ลดลงจาก 15.59 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2562
โดยสิ นทรั พย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรั พย์หมุนเวียน ซึ่ งมีอตั ราส่ วนร้อยละ 66.01 ในขณะที่ บริ ษทั มี หนี้ สิน
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 4.96 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถือได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2562 โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 0.10 เท่าจากไตรมาสก่อนคือ 0.08 เท่า
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ [พิ
ำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ตำแหน่งกล่องข้มูลอค่ควำมได้
'เครื่ องมือกล่อเพิงข้่มขึอ้ นควำม'
า (ล้านบาท)ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้เพิใช้่มแขึ้นท็บ
(ลดลง)
(ลดลง)
เพื่อเปลี
ย่ นแปลงกำรจั
ดรู1ปแบบของกล่
อควำมของค%ำอ้ ำงอิงล้ทีานบาท
ด่ งึ มำ %
ไตรมาส
2 ไตรมาส
ไตรมาส 2 องข้
ล้านบาท
ปี 2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้รวม
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้

ปี 2561

ปี 2561

QoQ

QoQ

393.67
186.49
0.00
547.09
1,127.25

285.38
126.00
13.60
611.53
1,036.51

286.83
156.77
13.60
547.55
1,004.75

1.45
30.78
0.00
(63.99)
(31.76)

0.51
24.43
0.00
(10.46)
(3.06)

(106.84)
(29.72)
13.60
0.45
(122.50)

(27.14)
(15.93)
0.08
(10.87)

357.54
107.04
464.58
1,591.84
116.16
48.65
164.81
1,427.03

391.80
106.81
498.61
1,535.12
66.50
53.25
119.75
1,415.37

407.05
110.40
517.45
1,522.20
75.45
66.87
142.32
1,379.88

15.26
3.58
18.84
(12.92)
8.95
13.62
22.57
(35.49)

3.89
3.36
3.78
(0.84)
13.46
25.57
18.85
(2.51)

49.51
3.36
52.87
(69.64)
(40.71)
18.22
(22.49)
(47.15)

13.85
3.13
11.38
(4.37)
(35.05)
37.46
(13.65)
(3.30)

ลงชื่อ

- ลายเซ็น -

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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YoY

YoY

