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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ถือวา่อยูใ่นทิศทางการฟ้ืนตวั เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจโลกทั้งประเทศเศรษฐกิจหลกั และประเทศส าคญัๆในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนภาคการส่งออกของ

ประเทศ อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินจากผลกระทบของ

สงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศหลกัในเขตภูมิภาคท่ี

ส าคญั เช่น Brexit สถานการณ์ในอิตาลี และการคว  ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้ท่ี

ส าคญัของบริษทั คาดการณ์ GDP จะเติบโตเลก็นอ้ยราว 1.1% เน่ืองจากนโยบายทางการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งมาก รวมถึง
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ เพ่ือรองรับการแข่งขนัโอลิมปิกในปี 2563 

ในปี 2561 สถาณการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่า

ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแรงกดดนัจากผลกระทบ

ของสงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม ค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐจึงแข็งค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัสกลุเงินอ่ืนๆทัว่โลก โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2561 อยูท่ี่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกบัปี 2560 ท่ี 33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น

อตัราแข็งค่าร้อยละ 4.80 อตัราแลกเปล่ียนท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองน้ี ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัโดยตรง เน่ืองจาก

บริษทัขายสินคา้โดยการส่งออกเป็นหลกัประมาณร้อยละ 98 ของรายไดร้วม ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัมีรายไดร้วม

จากการขายในปี 2561 ตามงบการเงินลดลง ท่ีมูลค่า 1,265.51 ล้านบาท เม่ือเทียบกับยอดขายในปี 2560 ท่ีมีมูลค่า 

1,357.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.80 ในขณะท่ีบริษทัมียอดขายสินคา้รวมท่ีปริมาณ 21,288 ตนั ลดลง

เล็กน้อยจากปี 2560 ท่ีมีปริมาณยอดขาย 21,875 ตนั หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.68 และด้วยสถานการณ์การปรับตวั

สูงข้ึนของตน้ทุนการผลิต อาทิเช่น การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่า และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ

โลก ส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินมูลค่า 97.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 39.23 เม่ือเทียบกบั

ก าไรสุทธิมูลค่า 160.41 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 ร้อยละ 19.48 ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้

ในปี 2560 ท่ีร้อยละ 23.81 ส่งผลให้บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 7.70 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัรา
ก าไรสุทธิในปี 2560 ท่ีร้อยละ 11.81 
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ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 โดยมีก าไรสุทธิลดลงร้อย

ละ 39.23 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกัของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง นอกจากนั้นตน้ทุนขายต่อหน่วยมีการปรับตวัสูงข้ึน 

จากปัจจยัการผลิตท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่นค่าแรงขั้นต ่า และค่าน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่ี

ผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดการณ์ ส่งผลใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ท่ีคลงัสินคา้แช่

เยน็ภายนอกสูงข้ึน บริษทัจึงมีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษทัไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบ
การเงินประจ าปี 2561 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการบริโภคของตลาดแรงงานและนโยบาย

การเงินท่ีอยู่ในระดับผ่อนคลาย แต่การขยายตวัทางเศรษฐกิจเร่ิมสะท้อนถึงความไม่สอดคลอ้งกันในหลายภูมิภาค 

ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก โดยมีปัจจยัเส่ียงจากสงครามการคา้ 

ภาวะการเงินโลกท่ีตึงตวัเกินคาด จากการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ ท่ีท าให้ตน้ทุนในการระดมทุนสูงข้ึน 

ในขณะท่ีสภาพคล่องทยอยลดลงจากนโยบายการเงินท่ีเขา้สู่สภาวะปกติของธนาคารกลางหลกัในหลายๆประเทศ และ

ปัญหาในดา้นภูมิรัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศทัว่โลก เช่น Brexit การเมืองในอิตาลี และการคว  ่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ 

ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจญ่ีปุ่นอาจเติบโตแบบชะลอตวั เน่ืองจากการปรับข้ึนภาษีการบริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 

ในเดือนตุลาคม 2562 น้ี ในขณะท่ีประเทศไทยยงัคงมีหน้ีครัวเรือนในระดับสูง รวมถึงแนวโน้มการปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินในประเทศได ้และความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งท่ีอาจก าหนด

นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป นอกเหนือจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของบริษทัในปี 2562 ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานภาคการเกษตรรวมถึงแรงงานต่าง

ดา้ว เป็นปัจจยัท่ีกดดนัตน้ทุนการผลิตของบริษทั และแนวโน้มในการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่าในเดือนเมษายน 2562 น้ี 

เช่นเดียวกับราคาน ้ ามนัท่ียงัคงปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโต อย่างไรก็ตาม บริษทัได้

เล็งเห็นถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวการณ์น้ี และพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการ

ด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองโดยการ

ปรับปรุงวิธีการและมาตรฐานการคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง เพื่อ

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการผลิต การศึกษาความตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ใน

ปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชนิดอ่ืนๆ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ รวมไปถึงการด าเนินการปรับปรุงนโยบายการติดตามอตัราแลกเปล่ียน

อย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เคร่ืองมือทางการเงินเช่นสัญญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมกับ
แนวโนม้สถานการณ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 1,434.39 1,322.71 1,238.32 2.35 (7.79) (6.38) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 31.11 35.18 27.19 68.25 13.08 (22.71) 

รายไดร้วมจากการขาย 1,465.50 1,357.89 1,265.51 3.21 (7.34) (6.80) 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,265.51 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศคิดเป็น

ร้อยละ 2.15 ของรายไดร้วม ลดลงเลก็นอ้ยจากสัดส่วนร้อยละ 2.59 เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากมีปริมาณค าสัง่ซ้ือ

จากลูกคา้ในประเทศลดลง และบริษทัมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2561 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 97.85 
ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายต่างประเทศในปี 2560 ท่ีร้อยละ 97.41 

รายไดร้วมจากการขายในปี 2561 มีมูลค่า 1,265.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในปี 2560 ท่ีมี

มูลค่า 1,357.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.80 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียอา้งอิงธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในปี 2561 ท่ี 32.31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแข็งค่าข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในปี 2560 ท่ี 33.94 

บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอตัราแข็งค่าข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.80 รวมถึงการท่ีบริษทัมีปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปริมาณการขายสินคา้ในปี 2560 

2. รายไดอ่ื้น 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 12.03 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ เพ่ิมข้ึนจาก

รายไดอ่ื้นในปี 2560 ท่ี 8.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.50 และบริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุน จ านวน 
4.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า 

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2561 มีมูลค่า 1,018.94 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.51 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่า 
1,034.56 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ปริมาณการขายสินคา้ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากช่วงปลายปี 2559 ถึงตน้ปี 2560 มีค  าสัง่ซ้ือ

เขา้มามากเป็นพิเศษ จากสภาพอากาศท่ีผิดปกติในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขาดแคลน
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ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศญ่ีปุ่น รวมถึงการชะลอตวัของการบริโภคภาคครัวเรือนใน
ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงปีท่ีผา่นมา 

 อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2560 จากตน้ทุนค่าแรงท่ีปรับตวั

สูงข้ึนเน่ืองจากการปรับข้ึนค่าแรงขั้นต ่าตั้ งแต่เดือนเมษายนท่ีผ่านมา และต้นทุนค่าน ้ ามันเตาท่ี

ปรับตวัสูงข้ึน จากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัโลกท่ีราคาน ้ ามนัเร่ิมมีการปรับตวัสูงข้ึนในปีท่ีผ่านมา 

รวมถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการการฝากแช่สินค้ากับคลงัสินค้าแช่เย็นภายนอก จากการท่ีผลผลิตใน

ฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการเพาะปลูกสูงข้ึน ประกอบ
กบัการปิดปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งเยน็คลงัสินคา้บางส่วน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากบั 162.55 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2560 ท่ี 175.07 

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.16 โดยมีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออกซ่ึงประกอบไป

ดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือท่ีลดลงจาก
ปริมาณขายท่ีลดลง 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2561 ลดลงเป็นร้อยละ 19.48 จากร้อยละ 23.81 ในปี 2560 และมีอตัราก าไรจาก

การด าเนินงานในปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 9.44 จากร้อยละ 14.59 ในปี 2560 อนัเป็นผลมาจากการแข็งค่าอยา่งต่อเน่ือง

ของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และปริมาณการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีราคาปัจจยัการผลิตปรับตวัสูงข้ึน เช่นการปรับ

ค่าแรงขั้นต ่าสูงข้ึน ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ตน้ทุนค่าฝากแช่สินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ด าเนินการปรับปรุงห้องเยน็ ประกอบกบัการท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก 

Yield จากการเพาะปลูกสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเล็กนอ้ยจากปริมาณขายสินคา้ท่ีลดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

 ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2561 เท่ากบั 97.48 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 39.23 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2560 ท่ี 

160.41 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 11.81 เป็นร้อยละ 7.70 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิ

และอตัราก าไรสุทธิท่ีลดลงน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองในปี 

2561 ซ่ึงมีอตัราเฉล่ียรายไตรมาสระหวา่ง 31.54 – 32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงปริมาณขายท่ีลดลงในปี 2561 

นอกจากน้ี ราคาปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเช่นค่าแรงขั้นต ่า และราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง มีการปรับตวัสูงข้ึนในปีท่ีผา่นมา โดย

ทางบริษทัไดพ้ยายามบริหารจดัการตน้ทุนจากการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ พฒันา

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงหอ้งเยน็ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ และลดภาระค่าใชจ่้ายของ
บริษทั  
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั มูลค่ำ (ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
รายไดจ้ากการขาย 1,465.50 1,357.89 1,265.51 3.21 (7.34) (6.80) 
ตน้ทุนขาย 1,062.17 1,034.56 1,018.94 (1.26) (2.60) (1.51) 
ก าไรขั้นตน้ 403.33 323.33 246.57 17.20 (19.84) (23.74) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 8.32 34.63 19.17 131.06 316.38 (44.64) 
รายไดจ้ากการลงทุน 5.23 6.62 4.17 (3.66) 26.56 (36.99) 
รายไดอ่ื้น 8.25 8.57 12.03 27.63 3.87 40.50 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 425.13 373.15 281.95 28.95 (12.23) (24.44) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 181.28 175.07 162.55 1.81 (3.42) (7.16) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

243.85 198.08 119.40 60.82 (18.77) (39.72) 

ก าไรสุทธิ 196.38 160.41 97.48 64.25 (18.32) (39.23) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือม และ
ค่าตดัจ าหน่าย 

283.10 241.90 163.11 39.82 (14.55) (32.57) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรม
ด าเนินงาน 

324.74 80.76 (66.08) 79.77 (75.87) (181.82) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.52 0.42 0.26 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท) 3.85 3.79 3.74 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 2559 2560 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.78 13.44 12.94 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 7.98 7.68 5.45 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 27.52 23.81 19.48 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 16.64 14.59 9.44 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 13.40 11.81 7.70 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 13.94 11.01 6.80 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 12.64 10.05 6.22 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.09 0.09 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่า 1,559.00 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรัพยร์วมในปีก่อนท่ี 

1,575.69 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.06 โดยมีปัจจยัหลกัจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุน

ชัว่คราวในรูปแบบของเงินฝากประจ า จาก 556.94 ลา้นบาท เป็น 312.45 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.90 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิในปี 2561 ท่ีลดลงเน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานลดลง ประกอบกบัการท่ีบริษทัมีการรับซ้ือวตัถุดิบ

ในปริมาณท่ีสูงข้ึน จากการท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield จากการ

เพาะปลูกสูงข้ึน ท าใหบ้ริษทัมีปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีสูงข้ึนจาก 433.55 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 613.17 ลา้นบาท ในปี 
2561 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.43 สอดคลอ้งกบัรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลง 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 2561 มูลค่า 139.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในปี 

2560 ท่ีมีมูลค่า 80.57 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมูลค่า 70.15 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.73 

ของลูกหน้ีการคา้รวม 105.13 ลา้นบาท โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ี

คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ี
ผา่นมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 134.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ี 

131.91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.80 เน่ืองมาจากบริษทัมีภาษีคา้งจ่ายลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีมูลค่า 11.85 ลา้นบาท 
เทียบกบัภาษีคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงมีมูลค่า 7.76 ลา้นบาท โดยมีปัจจยัจากก าไรสุทธิท่ีลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
เม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 1.0 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 11.0 ลา้นบาท 
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บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพ

คล่องท่ีเพียงพอ โดยในปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 12.94 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 5.45 เท่า จาก
ปริมาณสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสินคา้คงเหลือรวมถึงเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,424.71 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,443.79 ลา้น

บาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปี  คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.32 โดยบริษทัมีผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 

956.53 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 937.45 ลา้นบาทในปี 2561 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.99 อนัเน่ืองมาจากบริษทัมีผล
ประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน 

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการด าเนินงานในปี 2561 จ านวน 66.08 ลา้นบาท เทียบกบักระแสเงินสดไดม้า

จากการด าเนินงานในปี 2560 จ านวน 80.99 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากปริมาณเงินสดรับจากลูกคา้ต่างประเทศท่ีลดลงจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐและปริมาณขายท่ีลดลง รวมถึงการใชเ้งินสดเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ

จากเกษตรกรในปริมาณท่ีสูงข้ึน จากการท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกน้ีมีปริมาณมากกวา่ท่ีคาดการณ์ เน่ืองจาก Yield 

จากการเพาะปลูกสูงข้ึน โดยบริษทัมีการใชเ้งินสดเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมูลค่า 68.23 
ลา้นบาท และใชไ้ปในการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 114.28 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ท่ี 12.94 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 13.44 เท่าในปีก่อน โดยสินทรัพย์

ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 68.84 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพียงร้อย
ละ 5.32 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงถือไดว้า่มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

 บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2561 โดยบริษทัมีสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ในปี 2561 เท่ากบั 0.09 เท่า ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2560  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ร้อยละ สดัส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน          
เงินสดและเงินลงทุน 755.81 556.94 312.45 35.02 (26.31) (43.90) 46.73 35.35 20.24 
ลูกหน้ีรวม 118.24 124.26 147.54 (11.99) 5.09 18.74 7.31 7.89 9.46 
สินคา้คงเหลือ 345.07 433.55 613.17 (23.64) 25.64 41.43 21.33 27.52 39.33 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,219.12 1,114.75 1,073.17 6.38 (8.56) (3.73) 75.37 70.75 68.84 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 330.29 352.72 379.02 7.97 6.79 7.46 20.42 22.39 24.31 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 68.10 108.22 106.81 85.48 58.91 (1.30) 4.21 6.87 6.85 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 398.39 460.94 485.83 16.28 15.70 5.40 24.63 29.25 31.16 
สินทรัพยร์วม 1,617.52 1,575.69 1,559.00 8.66 (2.59) (1.06) 100.00 100.00 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 103.52 82.97 82.96 4.83 (19.85) (0.01) 6.40 5.27 5.32 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 44.91 48.94 51.33 9.71 8.97 4.89 2.78 3.11 3.29 

หน้ีสินรวม 148.43 131.91 134.29 6.26 (11.13) 1.80 9.18 8.37 8.61 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,469.09 1,443.79 1,424.71 8.91 (1.72) (1.32) 90.82 91.63 91.39 

 

   ลงช่ือ         ลายเซ็น 

                                                                    (นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 
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