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        วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย ยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวั เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ประเทศคู่คา้ชะลอตวั รวมถึงสถานการณ์สงครามการคา้ระหว่างจีนกบัสหรัฐ จนมีผลกดดนัต่อภาคการส่งออก โดย

แนวโนม้การส่งออกของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 หดตวัร้อยละ 2.7 รวมถึงการลงทุนจากภาคเอกชน

ยงัคงหดตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับภาพรวมธุรกิจผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปมีปริมาณการผลิตลดลง

เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ท าใหป้ริมาณวตัถุดิบลดลง ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศคู่

คา้ท่ีส าคญัของบริษทั ในไตรมาส 3 น้ียงัคงไดรั้บผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐ รวมถึงมาตรการข้ึน 

ภาษีน าเขา้ยานยนตแ์ละช้ินส่วนของสหรัฐ ท าให้การลงทุนภาคเอกชนเร่ิมชะลอตวั แต่การบริโภคภาคครัวเรือนสูงข้ึน
จากการเร่งใชจ่้ายก่อนการข้ึนภาษีการบริโภคจาก 8% เป็น 10% ในเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐยงัคงมีความผนัผวน โดยมีแนวโน้มแข็งค่า จากการท่ีเงินทุน

เคล่ือนยา้ยเขา้สู่ไทยมากข้ึน เน่ืองจากเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในภูมิภาค 

เน่ืองจากดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยท่ีเกินดุลสูง ในขณะท่ีสถานการณ์การคา้โลกเร่ิมตึงเครียดจากสถานการณ์สงคราม

การคา้ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในไตรมาสท่ี 3 ปีน้ีตามอตัราอา้งอิงจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเท่ากบั 30.71 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แขง็ค่าข้ึนจากในไตรมาส 2 ท่ี 31.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการ

แขง็ค่าข้ึนร้อยละ 2.78 และเม่ือเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ี 32.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือวา่แข็ง
ค่าอยูร้่อยละ 6.85 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน     

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 314.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย 2.25 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.72 จากไตรมาสก่อนท่ี 312.61 ลา้นบาท จากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แมอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐจะปรับตวัแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน เน่ืองจากบริษทัมีปริมาณขายสินคา้ในประเทศมากข้ึน 

จึงเป็นรายไดส่้วนท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัมีก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 27.45 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ี 8.89 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิ 8.72% เพ่ิมข้ึนจาก 2.84% เน่ืองจากในไตรมาส

ก่อนมีการบนัทึกตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศพระราชบญัญติั 

คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา 
รวมถึงการบริหารค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ท่ีคลงัสินคา้แช่เยน็ภายนอก ท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวลดลง  
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เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง 23.64 ลา้นบาท และก าไรสุทธิลดลง 0.24 

ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐซ่ึงมีการแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน ส่งผลให้บริษทัมีรายไดร้วมจากการขายลดลง คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.98 และดว้ยสถานการณ์การปรับตวั

สูงข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบ จาก Yield จากการเพาะปลูกท่ีลดลงจากภาวะแลง้ และตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆ เช่นค่าแรง ส่งผล
ใหบ้ริษทัมีผลก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.87  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัมิไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีเพียงการเปล่ียนแปลงตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช ้แต่การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สภาวะเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่นอาจมีการชะลอตวั จากการบริโภคของครัวเรือนหลงัเร่งใชจ่้ายก่อน

การข้ึนภาษีบริโภคในเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา เน่ืองจากการข้ึนภาษีการบริโภคคร้ังก่อนในปี 2014 

ส่งผลให้เศรษฐกิจญ่ีปุ่นเขา้สู่ภาวะถดถอยจากการหดตวัของการบริโภคภาคครัวเรือน แต่คาดการณ์

วา่ผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่าคร้ังก่อน จากการท่ีรัฐบาลไดเ้ตรียมมาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับการข้ึน

ภาษีบริโภคคร้ังน้ีไวแ้ลว้ ขณะท่ีภาคการส่งออกของญ่ีปุ่นยงัอาจฟ้ืนตวัชา้จากความขดัแยง้กบัเกาหลี
ใต ้ 

2. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีอาจเกิดความผนัผวนจากแนวโน้มสถานการณ์

สงครามการคา้สหรัฐ-จีน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัท่ีลดลง ในกรณีท่ีเงินบาทแขง็ค่า

ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การท่ีสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกับเหรียญสหรัฐ อาจท าให้

ตน้ทุนของผูน้ าเขา้ลดลง ซ่ึงอาจเป็นโอกาสส าหรับสินคา้ของบริษทัท่ีจะท าให้ตน้ทุนในการน าเขา้
ลดลง 

3. ความตกลงท่ีครอบคลุมและกา้วหนา้ส าหรับหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive 

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

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) เดิม ส่งผลให้

ญ่ีปุ่นมีปริมาณน าเขา้ขา้วโพดหวานจากประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็นสมาชิก CPTPP ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

สามารถน าเขา้สินคา้ไดโ้ดยไม่เสียภาษี ท าให้ตลาดขา้วโพดหวานในประเทศญ่ีปุ่นมีการแข่งขนั

สูงข้ึน ทั้งน้ีตอ้งติดตามความคืบหนา้ของการเขา้เป็นสมาชิกของประเทศไทยต่อไป นอกจากน้ีการท่ี

สหรัฐและญ่ีปุ่นไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้วา่ดว้ยการลดภาษีหรือยกเลิกภาษีให้กบัสินคา้

เกษตรบางรายการของสหรัฐเม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ส่งผลให้การแข่งขนัของตลาดขา้วโพด
หวานในญ่ีปุ่นอาจสูงข้ึน 

  



 

3 
 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500  Thailand 
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090 

 

[พิมพ์ค ำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งข้อควำมได้ทกุที่ในเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เคร่ืองมอืกลอ่งข้อควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งข้อควำมของค ำอ้ำงอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

4. ผลกระทบจากนโยบายกีดกนัทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาโดยการข้ึนภาษีน าเขา้สินคา้จากจีน อาจ

ส่งผลกระทบทั้งในแง่เป็นโอกาสให้สินคา้พืชผกัแช่แขง็จากประเทศไทย สามารถส่งออกไปแข่งขนั

ในตลาดสหรัฐอเมริกากบัสินคา้จากประเทศจีนได ้และเป็นภยัคุกคามต่อสินคา้พืชผกัแช่แข็งจาก

ประเทศไทย ในตลาดต่างประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากผูป้ระกอบการสินคา้พืชผกัแช่แข็งจากประเทศจีน
ซ่ึงมีราคาขายท่ีต ่า จะตอ้งมองหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทนส่วนแบ่งตลาดท่ีสูญเสียไป  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประเภทพืชผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แขง็ ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

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

ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 2
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

% 
QoQ 

% 
   YoY 

เกา้เดือน 
2561 

เกา้เดือน 
2562 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 334.02 299.37 295.34 (1.35) (11.58) 926.95 857.81 (7.46) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 4.48 13.24 19.52 47.43 335.86 16.09 42.73 165.49 

รายไดร้วมจากการขาย 338.50 312.61 314.86 0.72 (6.98) 943.05 900.54 (4.51) 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 314.86 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นรายได้จากการขาย

ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 93.80 ของรายไดร้วมจากการขาย ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 98.68 ในไตรมาส 3 ปี 2561 

โดยบริษทัมีรายได้จากการขายในประเทศในไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 6.20 ของรายได้รวม

เพ่ิมข้ึนจากอตัราส่วนรายไดจ้ากการขายในประเทศในไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีร้อยละ 1.32 ซ่ึงเป็นผลมาจาการขยาย
ตลาดในประเทศ 

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลง 23.64 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการขายในไตร

มาส 3 ปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 338.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.98 อนัเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ท่ีแข็งค่าข้ึนอยา่งมากเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลงจาก
ภาวะการชะลอตวัของการบริโภคในต่างประเทศ  
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2. รายไดอ่ื้น 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 1.94 ลา้นบาท ลดลงจากรายไดอ่ื้นในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ี 2.24 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.39 โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายทรัพยสิ์นอ่ืนๆของบริษทั และบริษทัมีรายไดจ้าก
การลงทุน จ านวน 1.06 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหน้ีและตลาดการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่า  

ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 3 ปี 2562 มีมูลค่า 260.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยร้อยละ 0.40 เม่ือเทียบกบั
ไตรมาส 3 ปี 2561 ซ่ึงมีมูลค่า 259.81 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ต้นทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ผลผลิตจากการเพาะปลูกสูงข้ึน จากการท่ีผลผลิตสินค้าทาง

การเกษตรประสบปัญหาภยัแลง้ในปีน้ี รวมถึงตน้ทุนการผลิตอ่ืนๆท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่นค่าแรง และ
ผลประโยชน์ สวสัดิการพนกังาน 

 ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 จากค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจาก

การลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้อง

เย็นคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าบริการจัดเก็บสินค้าห้องเย็นภายนอกเร่ิมลดลง จากการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการปริมาณสินคา้คงคลงั และประสิทธิภาพของอาคารหอ้งเยน็คลงัสินคา้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 39.20 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 

2561 ท่ี 40.72 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.71 โดยมีปัจจยัหลกัจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งในประเทศและค่าขนส่งออก

ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าจา้งรถขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือเพ่ือการส่งออก ค่าด าเนินพิธีการทางศุลกากร และค่าขนส่งทางเรือ
ท่ีลดลงจากปริมาณขายท่ีลดลง รวมถึงการท่ีค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนท าใหค้่าระวางเรือลดลง 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 3 ปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 17.15 จากร้อยละ 11.48 ในไตรมาส 2 ปี 

2562 และมีอัตราก าไรจากการด าเนินงาน อันเป็นผลมาจากรายได้จากการขายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่ได้รับ

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.70 จาก ร้อยละ 2.38 ในไตรมาสก่อน เน่ืองจากในไตรมาสก่อนมีการบนัทึกตน้ทุนบริการในอดีต

เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 ในพระ

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมา นอกจากน้ีบริษทัมีก าไรจากอตัราแลกท่ีสูงข้ึน
จากไตรมาสก่อน ซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในช่วงท่ีผา่นมา  
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เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นต้นลดลง จากต้นทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ท่ี

ปรับตวัสูงข้ึนจากภาวะภยัแลง้ในปีน้ี รวมถึงตน้ทุนค่าแรงท่ีปรับตวัสูงข้ึน และค่าเส่ือมราคาท่ีสูงข้ึนจากการลงทุนใน

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมแซมอาคารห้องเยน็คลงัสินคา้ อย่างไรก็ตาม

บริษทัมีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ในไตรมาส 3 ปี 2562 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 สูงข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีบริษทัได้ป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2561  

ก ำไรสุทธิ 

บริษทัมีก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 27.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 208.75 เม่ือเทียบกบัผลก าไร

สุทธิในไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ี 8.89 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ 2.84 เป็นร้อยละ 

8.72 ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากยอดขายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไม่ได้

รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐ และในไตรมาส 2 ปี 2562 ตน้ทุนขาย

ต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึนจากจากการรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับไตรมาส 2 

ปี 2562 จากการประกาศพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน ฉบบัท่ี 7 ปี 2562 รวมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึน และ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีลดลง จากการควบคุมค่าใชจ่้าย ท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิท่ีสูงข้ึนในไตรมาสน้ี 

 ในขณะท่ีก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.87 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิในไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐท่ีแข็งค่าข้ึน รวมถึงปริมาณขายท่ีลดลง ส่งผลต่อ

รายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ในขณะท่ีปัจจยัการผลิต เช่นตน้ทุนวตัถุดิบเม่ือค านวณ Yield ท่ีสูงข้ึนจากภาวะภยัแลง้ คา่แรง

และสวสัดิการพนักงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ค่าเส่ือมราคาจากการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ และการปรับปรุงเคร่ืองจักร

สายการผลิตและอาคารหอ้งเยน็ ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีปรับตวัสูงข้ึน ในทางกลบักนับริษทัมีก าไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีสูงข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแขง็ค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีบริษทั

ไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน ส่งผลบริษทัมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย
จากร้อยละ 8.18 เป็นร้อยละ 8.72 
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

% 
QoQ 

% 
YoY 

เกา้เดือน 
2561 

เกา้เดือน 
2562 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขาย 338.50 312.61 314.86 0.72 (6.98) 943.05 900.54 (4.51) 
ตน้ทุนขาย 259.81 276.72 260.86 (5.73) 0.40 757.12 788.12 4.10 
ก าไรขั้นตน้ 78.69 35.89 54.00 50.44 (31.38) 185.93 112.41 (39.54) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (6.45) 8.67 15.91 83.44 346.53 26.22 27.08 3.30 
รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 2.36 3.40 2.99 (12.06) 26.69 14.20 9.46 (33.31) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 40.72 40.54 39.20 (3.30) (3.71) 119.30 117.02 (1.91) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

33.88 7.43 33.70 353.70 (0.54) 107.04 31.94 (70.17) 

ก าไรสุทธิ 27.69 8.89 27.45 208.75 (0.87) 87.16 27.00 (69.02) 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

46.04 19.77 43.32 119.09 (5.90) 143.44 67.69 (52.81) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (76.00) 69.74 57.92 (16.94) (176.21) (137.54) 137.11 199.69 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.02 0.07 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.82 3.62 3.69 

 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ไตรมำส 3 
ปี 2561 

ไตรมำส 2
ปี 2562 

ไตรมำส 3 
ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.02 13.32 15.77 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 4.28 5.88 7.31 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 23.25 11.48 17.15 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 10.01 2.38 10.70 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.18 2.84 8.72 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 6.58 2.71 2.64 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 5.99 2.86 2.82 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.10 0.10 0.09 
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ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มูลค่า 1,539.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วมในไตร

มาสก่อนท่ี 1,522.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.11 โดยมีปัจจยัหลกัจาก รายการเงินสดรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณขาย

ท่ีสูงข้ึน 43.34 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.11 โดยมีสินคา้คงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 14.69 ลา้นบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 2.68 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในไตรมาส 3 ปี 2562 มูลค่า 129.89 ลา้นบาท ลดลงเล็กน้อยจากลูกหน้ี

การคา้ในไตรมาสล่าสุด ท่ีมีมูลค่า 135.17 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90 สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีสูงข้ึน และปริมาณ

สินคา้คงคลงัท่ีลดลง โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บ

จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีในปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาลูกหน้ีส่วน
ใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มูลค่า 131.70 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสล่าสุด 10.62 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 7.46 โดยมีปัจจยัหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีลดลงจาก 69.18 ลา้นบาทในไตรมาสก่อนเป็น 
53.14 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทและมีภาระผูกพันด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพันผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  

 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 1.0 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 10.1 ลา้นบาท 

 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารหอ้ง

เยน็ เป็นจ านวนเงิน 25.8 ลา้นบาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 15.77 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 7.31 เท่า จากปริมาณ
สินทรัพยท่ี์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
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บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เท่ากบั 1,407.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,379.88 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.99 โดยมีผลมาจากก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน
จาก 892.62 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็น 920.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.08  

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 137.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 137.54 ลา้นบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 แมบ้ริษทัจะมีผลก าไร

สุทธิน้อยกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัอนัของปีก่อน แต่เน่ืองจากการบริหารการเพาะปลูกเพ่ือสร้างสมดุลในปริมาณสินคา้

คงเหลือท่ีมีอยู่มากจากการท่ีผลผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกท่ีแลว้มีปริมาณมากกว่าท่ีคาดการณ์เน่ืองจาก Yield จากการ

เพาะปลูกสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีเงินสดไดม้าในกิจกรรมด าเนินงานสูงข้ึน และบริษทัใชเ้งินสดไปในกิจกรรมลงทุน

รวม 96.81 ลา้นบาท โดยเป็นการใชเ้งินลงทุนชัว่คราว และเพื่อการจ่ายช าระเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 63.85 ลา้นบาท 
และบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 43.03 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายปันผลประจ าปี  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ี 15.77 เท่า เพ่ิมข้ึนจาก 13.32 เท่าในไตรมาส 2 ปี 2562 

โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 66.20 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพียงร้อยละ 4.20 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษทัจึงถือได้ว่ามี
สภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2562 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงนอ้ยเป็น 0.09 เท่าจากไตรมาสก่อนคือ 0.10 เท่า  
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง)  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

ไตรมาส 3
ปี 2561 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 298.42 286.83 330.17 43.34 15.11 31.75 10.64 
ลูกหน้ีรวม 182.81 156.77 142.24 (14.54) (9.27) (40.57) (22.19) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 0.00 13.60 13.60 0.00 0.00 13.60 - 
สินคา้คงเหลือ 653.60 547.55 532.85 (14.69) (2.68) (120.75) (18.47) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,134.83 1,004.75 1,018.86 14.11 1.40 (115.97) (10.22) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 365.06 407.05 410.28 3.23 0.79 45.22 12.39 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106.53 110.40 109.89 (0.50) (0.46) 3.36 3.16 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 471.60 517.45 520.18 2.73 0.53 48.58 10.30 
สินทรัพยร์วม 1,606.42 1,522.20 1,539.04 16.84 1.11 (67.39) (4.19) 

หน้ีสินหมุนเวียน 102.99 75.45 64.63 (10.82) (14.34) (38.36) (37.25) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 48.71 66.87 67.07 0.20 0.30 18.36 37.69 

หน้ีสินรวม 151.70 142.32 131.70 (10.62) (7.46) (20.01) (13.19) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,454.72 1,379.88 1,407.34 27.46 1.99 (47.38) (3.26) 

 

 

 

                                                       ลงช่ือ          - ลายเซ็น  -             

                                                                 (นายองักรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

          กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


