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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือวา่เติบโตแบบชะลอตวั ท่ามกลางความไม่

แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ โดยมีปัจจยัความเส่ียงต่างๆ เช่น การท่ีเศรษฐกิจโลกอาจมีการ

ชะลอตวัมากกวา่ท่ีคาด ความไม่แน่นอนท่ียดืเยื้อของสถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศจีนกบัสหรัฐ เหตุการณ์ Brexit ท่ี

อาจส่งผลต่อตลาดการเงินทัว่โลก ความสงบเรียบร้อยหลงัการเลือกตั้งในประเทศไทย และความสามารถในการผลกัดนั

นโยบายของรัฐบาลใหม่ โดยในไตรมาสท่ี 2 น้ี ค่าเงินบาทยงัคงแข็งตวัต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนโดยมีค่าเฉล่ีย

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 ท่ี 31.62 บาท/เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ท่ี 31.59 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือ

เป็นคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั แมเ้ศรษฐกิจจะมีแนวโนม้ทยอยฟ้ืนตวั จากการลงทุนของภาครัฐ เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็น

เจา้ภาพจดังาน Olympic ในปี 2020 รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือรองรับการปรับข้ึนภาษีการบริโภคในช่วง
ปลายปี แต่การบริโภคภาคครัวเรือนยงัคงหดตวัลง โดยตวัเลขการส่งออกของไทยไปญ่ีปุ่นมีทิศทางเติบโตแบบชะลอลง  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 312.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 39.54 ลา้นบาท และมีก าไร

สุทธิ 8.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18.24 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยมีอตัราก าไรสุทธิ 2.84% เพ่ิมข้ึนจาก -3.42% 

ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณขายท่ีสูงข้ึนตามฤดูกาลจากค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ปี 

2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง 20.87 ลา้นบาท และก าไรสุทธิลดลง 28.99 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการแข็งค่า

ของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐซ่ึงมีการแข็งค่าข้ึนมากเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีค่าเฉล่ียอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ท่ี 31.59 บาท/เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ท่ี 31.92 บาท/เหรียญสหรัฐ ประกอบกบัปริมาณการขายใน

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 ท่ีลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน ส่งผลให้บริษทัมีรายไดร้วมจากการขายลดลง คิดเป็นอตัรา

ลดลงร้อยละ 6.26 และดว้ยสถานการณ์การปรับตวัสูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต เช่นตน้ทุนค่าฝากแช่สินคา้ เน่ืองจาก

ปริมาณวตัถุดิบท่ีมากข้ึนในช่วงปีก่อนจากสภาวะอากาศท่ีดีกวา่ท่ีคาดการณ์ รวมถึงการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครอง

แรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา ซ่ึงได้

ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บ

ค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน
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บริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาสปัจจุบนั ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรขั้นตน้ลดลง 28.93 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 44.63 และมีก าไร

สุทธิลดลง 28.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 76.53 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 

และอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.48 และ 2.84 ตามล าดบั  

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อย

ละ 76.53 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือ

เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแขง็ค่าเฉล่ียร้อยละ 1.03 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง 

นอกจากนั้นตน้ทุนขายต่อหน่วยมีการปรับตวัสูงข้ึน จากปัจจยัการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่นค่าฝากแช่สินคา้ เน่ืองจาก

ปริมาณวตัถุดิบท่ีมากข้ึนในช่วงปีก่อนจากสภาวะอากาศท่ีดีกวา่ท่ีคาดการณ์ รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานจาก

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลง บริษทัจึงมีอตัราก าไร

สุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนขายต่อหน่วยท่ีเกิดจากค่าฝากแช่อาจจะลดลง เม่ือสถานการณ์ปริมาณ

สินคา้คงคลงักลบัสู่ภาวะปกติ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลาง

สภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหาร

จดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการปรับปรุงวิธีการและมาตรฐานการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การปรับปรุง

ขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง รวมถึงการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ค่าใชจ่้ายในการผลิต ศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษา

การลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นวตัถุดิบใน

การผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใชเ้คร่ืองมือทาง

การเงินเช่นสญัญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแนวโนม้สถานการณ์ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  

ในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัมิไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีสัญญาณการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง จากแนวโนม้การลงทุนของภาครัฐและเอกชนก่อนงาน Tokyo 

Olympic 2020 และการบริโภคของภาคครัวเรือนท่ีอาจมีการเร่งการใช้จ่ายก่อนการข้ึนภาษีการ

บริโภคในเดือนตุลาคม 

2. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีอาจเกิดความผนัผวนจากแนวโนม้สถานการณ์

สงครามการคา้สหรัฐ-จีน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัท่ีลดลง ในกรณีท่ีเงินบาทแข็งค่า

ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การท่ีสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐ อาจท าให้
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ตน้ทุนของผูน้ าเขา้ลดลง ซ่ึงอาจเป็นโอกาสส าหรับสินคา้ของบริษทัท่ีจะท าให้ตน้ทุนในการน าเขา้
ลดลง 

3. ความตกลงท่ีครอบคลุมและกา้วหนา้ส าหรับหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive 

and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP) ซ่ึงเป็นการสานต่อขอ้ตกลง

หุ้นส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) เดิม ส่งผลให้

ญ่ีปุ่นมีปริมาณน าเขา้ขา้วโพดหวานจากประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็นสมาชิก CPTPP ท่ีประเทศญ่ีปุ่น
สามารถน าเขา้สินคา้ไดโ้ดยไม่เสียภาษี ท าใหต้ลาดขา้วโพดหวานในประเทศญ่ีปุ่นมีการแข่งขนั 

สูงข้ึน ทั้งน้ีตอ้งติดตามความคืบหนา้ของการเขา้เป็นสมาชิกของประเทศไทยต่อไป 

4. ผลกระทบจากนโยบายกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาโดยการข้ึนภาษีน าเขา้สินคา้จากจีน อาจ

ส่งผลกระทบทั้งในแง่เป็นโอกาสใหสิ้นคา้พืชผกัแช่แขง็จากประเทศไทย สามารถส่งออกไปแข่งขนั

ในตลาดสหรัฐอเมริกากบัสินคา้จากประเทศจีนได ้และเป็นภยัคุกคามต่อสินคา้พืชผกัแช่แข็งจาก

ประเทศไทย ในตลาดต่างประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากผูป้ระกอบการสินคา้พืชผกัแช่แข็งจากประเทศจีน
ซ่ึงมีราคาขายท่ีต ่า จะตอ้งมองหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทนส่วนแบ่งตลาดท่ีสูญเสียไป   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยือกแข็ง เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

% 
QoQ 

% 
   YoY 

หกเดือน 
2561 

หกเดือน 
2562 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 325.64 263.10 299.37 13.79 (8.07) 592.93 562.47 (5.13) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 7.84 9.97 13.24 32.80 68.88 11.62 23.21 99.74 

รายไดร้วมจากการขาย 333.48 273.07 312.61 14.48 (6.26) 604.55 585.68 (3.12) 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัมีรายได้จากการขายรวม 312.61 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายได้จากการขาย

ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 95.76 ของรายไดร้วมจากการขาย ซ่ึงถือวา่ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากสัดส่วน

ร้อยละ 96.34 ในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็น
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อตัราส่วนร้อยละ 4.24 ของรายไดร้วม ซ่ึงถือวา่ไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั จากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายใน
ประเทศในไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีร้อยละ 3.66 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลง 20.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในไตร

มาส 2 ปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 333.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.26 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ท่ีแขง็ค่าข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลงจาก
การชะลอค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ต่างประเทศ  

2. รายไดอ่ื้น 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 2.24 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดอ่ื้นในไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ี 2.31 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.03 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายทรัพยสิ์นอ่ืนๆของบริษทั และบริษทัมีรายไดจ้าก
การลงทุน จ านวน 1.16 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 2 ปี 2562 มีมูลค่า 276.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.00 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 
2 ปี 2561 ซ่ึงมีมูลค่า 268.66 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ตน้ทุนการผลิตบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานการผลิตสูงข้ึน เน่ืองจากการประกาศพระราชบญัญติั 

คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ซ่ึงส่งผลให้บริษทั มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพ่ิมข้ึน โดยบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาสปัจจุบนั 

 ตน้ทุนโสหุย้การผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 จากค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจาก

การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้อง

เย็นคลงัสินคา้ รวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการฝากแช่สินคา้กับคลงัสินคา้แช่เย็นภายนอก จากการท่ี

ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกในปีท่ีแล้วมีปริมาณมากกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการ

เพาะปลูกสูงข้ึน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 40.54 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากไตร

มาส 2 ปี 2561 ท่ี 40.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.17 โดยมีปัจจัยหลกัจากค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินคา้ออก

ต่างประเทศซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่า

ระวางขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีลดลง จากกิจกรรมการขายต่างประเทศท่ีลดลง 
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อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 11.48 จากร้อยละ 8.25 ในไตรมาส 1 ปี 

2562 และมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2.38 จากร้อยละ -3.37 ในไตรมาส 

ก่อน อนัเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามปริมาณค าสั่งสินคา้จากลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามฤดูกาล แมต้น้ทุนการ

ผลิตต่อหน่วยจะปรับตวัสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ในไตรมาส 2 ปี 2562 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ท่ีร้อยละ 19.44 และร้อยละ 14.02 ตามล าดบั ถือวา่ลดลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อเหรียญสหรัฐแขง็ค่าข้ึน และปริมาณขายท่ีลดลง ส่งผลให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนการ

ผลิตต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึน จากการรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาส 

2 ปี 2562 จากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 รวมถึงค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุน

ในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ รวมถึงตน้ทุนท่ี

เกิดจากการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอก จากการท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกในปีท่ีแลว้มีปริมาณมากกวา่

ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการเพาะปลูกสูงข้ึน นอกจากนั้นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจาก 18.56 ลา้นบาท 
เป็น 8.67 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2562 

ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 8.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 195.16 เม่ือเทียบกบัผลขาดทุน

สุทธิในไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ี 9.34 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ -3.42 เป็นร้อยละ 

2.84 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณขายซ่ึง

เป็นไปตามฤดูกาล อยา่งไรก็ดี ตน้ทุนขายต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึนจากการรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 

รวมถึงค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ

ซ่อมแซมอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ รวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการการฝากแช่สินคา้กบัคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอก จากการท่ี

ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกในปีท่ีแลว้มีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการเพาะปลูกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนักบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ในขณะท่ีก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 76.53 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่าข้ึน รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง ส่งผลต่อ

รายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนปัจจยัการผลิตปรับตวัสูงข้ึนตามสาเหตุขา้งตน้ ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตต่อ

หน่วยท่ีปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร โดยบริษทัมีอตัราก าไรสุทธิ 

ลดลงจากร้อยละ 11.36 เป็นร้อยละ 2.84 
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

% 
QoQ 

% 
YoY 

หกเดือน 
2561 

หกเดือน 
2562 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขาย 333.48 273.07 312.61 14.48 (6.26) 604.55 585.68 (3.12) 
ตน้ทุนขาย 268.66 250.55 276.72 10.45 3.00 497.31 527.26 6.02 
ก าไรขั้นตน้ 64.82 22.52 35.89 59.38 (44.63) 107.24 58.41 (45.53) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 18.56 2.50 8.67 247.48 (53.26) 32.67 11.17 (65.81) 
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 3.99 3.07 3.40 10.74 (14.79) 11.84 6.47 (45.35) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 40.61 37.28 40.54 8.76 (0.17) 78.58 77.82 (0.98) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

46.76 (9.19) 7.43 (180.83) (84.12) 73.16 (1.76) (102.41) 

ก าไรสุทธิ 37.88 (9.34) 8.89 195.16 (76.53) 59.47 (0.45) (100.76) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

60.24 4.59 19.77 330.64 (67.18) 97.40 24.37 (74.98) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 32.37 9.46 69.77 637.53 115.54 (61.53) 79.23 228.77 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 (0.02) 0.02 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.74 3.71 3.62 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ไตรมำส 2 
ปี 2561 

ไตรมำส 1 
ปี 2562 

ไตรมำส 2 
ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.70 15.59 13.32 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 4.58 6.19 5.88 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 19.44 8.25 11.48 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 14.02 (3.37) 2.38 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.36 (3.42) 2.84 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 8.10 4.65 2.71 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 7.27 5.35 2.86 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.12 0.08 0.10 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มูลค่า 1,522.20 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจากสินทรัพยร์วมใน

ไตรมาสก่อนท่ี 1,535.12 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.84 โดยมีปัจจยัหลกัจาก สินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากไตรมาสก่อน 

611.53 ลา้นบาท เป็น 547.55 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.46 ซ่ึงเกิดจากการปริมาณการขายสินคา้ท่ีสูงข้ึนตาม
ฤดูกาล  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในไตรมาส 2 ปี 2562 มูลค่า 156.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ในไตรมาส

ล่าสุด ท่ีมีมูลค่า 126.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.43 สอดคลอ้งกบัปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาส

ก่อน โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผ่านมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทั
สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มูลค่า 142.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสล่าสุด 119.75 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.85 โดยมีปัจจยัหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 53.62 ลา้นบาทในไตรมาส
ก่อนเป็น 69.18 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและมีภาระผูกพนัด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.6 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารห้องเยน็ 

เป็นจ านวนเงิน 35.87 ลา้นบาท 
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บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 13.32 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 5.88 เท่า จากปริมาณ
สินทรัพยห์มุนเวยีนในรูปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสดท่ีมีสดัส่วนสูงเพียงพอ 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 1,379.88 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,415.37 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.51 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 

928.11 ลา้นบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 892.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 3.82 อนัเน่ืองมาจากเม่ือวนัท่ี 24 

เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัเงินปันผล ซ่ึงบริษทัไดท้ าการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 79.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

140.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 อนัเน่ืองมาจากปริมาณลูกหน้ีชาวไร่ท่ีลดลง เน่ืองจากการ

บริหารจดัการการเพาะปลูกใหเ้หมาะสมกบัปริมาณสินคา้คงคลงั นอกจากน้ีบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน

รวม 62.36 ลา้นบาท โดยเป็นการการจ่ายช าระเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 49.41 ลา้นบาท และเป็นการให้เงินกูย้ืมระยะ
สั้นแก่บริษทัอ่ืน 13.6 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 42.74 ลา้นบาท  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ี 13.32 เท่า ลดลงจาก 15.59 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2562 

โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 66.01 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพียงร้อยละ 4.96 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้่ามี
สภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2562 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 0.10 เท่าจากไตรมาสก่อนคือ 0.08 เท่า  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง)  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 2 
ปี 2560 

ไตรมาส 1 
ปี 2561 

ไตรมาส 2 
ปี 2561 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 393.67 285.38 286.83 1.45 0.51 (106.84) (27.14) 
ลูกหน้ีรวม 186.49 126.00 156.77 30.78 24.43 (29.72) (15.93) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 0.00 13.60 13.60 0.00 0.00 13.60 - 
สินคา้คงเหลือ 547.09 611.53 547.55 (63.99) (10.46) 0.45 0.08 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,127.25 1,036.51 1,004.75 (31.76) (3.06) (122.50) (10.87) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 357.54 391.80 407.05 15.26 3.89 49.51 13.85 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 107.04 106.81 110.40 3.58 3.36 3.36 3.13 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 464.58 498.61 517.45 18.84 3.78 52.87 11.38 
สินทรัพยร์วม 1,591.84 1,535.12 1,522.20 (12.92) (0.84) (69.64) (4.37) 

หน้ีสินหมุนเวียน 116.16 66.50 75.45 8.95 13.46 (40.71) (35.05) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 48.65 53.25 66.87 13.62 25.57 18.22 37.46 

หน้ีสินรวม 164.81 119.75 142.32 22.57 18.85 (22.49) (13.65) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,427.03 1,415.37 1,379.88 (35.49) (2.51) (47.15) (3.30) 

 

 

 

 

 

                                                       ลงช่ือ          - ลายเซ็น  -             

                                                                 (นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

          กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


