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วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ในช่ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สถานการณ์ เศรษฐกิ จประเทศไทย อยู่ในภาวะฟื้ นตัวต่อเนื่ องตามกาลังซื้ อจาก
ต่างประเทศและการลงทุนที่ฟ้ื นตัว โดยได้รับผลบวกจากการคาดหวังนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่
โลก อย่างไรก็ตาม การส่ งออกสิ นค้าของไทยถือว่ามีปัจจัยเสี่ ยงมากขึ้นจากค่าเงินบาทในปั จจุบนั ที่ แข็งค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับประเทศคู่คา้ สาคัญสะท้อนจากดัชนี Real Effective Exchange Rate (REER) ที่เพิ่มขึ้นราว 5% ตั้งแต่ตน้ ปี 2017
การแข็งค่าโดยเปรี ยบเทียบนั้นจะกระทบกับกลุ่มสิ นค้าเกษตรเป็ นสาคัญ เนื่ องจากสิ นค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ ยงที่จะถูก
ทดแทนได้ง่าย ทาให้ความเสี่ ยงต่อกาไรในภาพรวมมีมากกว่าธุ รกิ จประเภทอื่น นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เริ่ มดาเนิ น
มาตรการกี ดกันทางการค้าในบางสิ นค้าแล้วและยังมีแนวโน้มที่ จะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติม รวมไปถึงความเสี่ ยงที่
สถานการณ์ จ ะบานปลายไปเป็ นสงครามทางการค้าระหว่างประเทศหากมี ม าตรการตอบโต้จากประเทศที่ ได้รั บ
ผลกระทบ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่ งถือเป็ นคู่คา้ ที่ สาคัญของบริ ษทั เริ่ มมีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง แต่
ยังคงมีปัจจัยเสี่ ยงจากค่าจ้างแรงงานที่ยงั ฟื้ นตัวช้า ซึ่ งกดดันการบริ โภคของภาคครัวเรื อน อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี อา
เบะได้เรี ยกร้องให้บริ ษทั ในญี่ปุ่นปรับค่าจ้างขึ้น 3% ในปี 2018 และอาจพิจารณาให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีแก่บริ ษทั ที่
ตัดสิ นใจปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อการบริ โภคครัวเรื อน รวมถึงอัตราเงินเฟ้ อต่อไปในอนาคต ในขณะที่ อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐมีการแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
ค่าเฉลี่ ยอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นบาทต่ อเหรี ยญสหรั ฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่ 35.12 บาท/เหรี ยญสหรัฐ เมื่ อเที ยบกับ
ค่าเฉลี่ ยอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นบาทต่อเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ 31.54 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ประกอบกับ
ปริ มาณการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อน ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้รวมจากการขาย
ลดลงเป็ น 271.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่มีมูลค่า 333.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อย
ละ 18.62 และด้วยสถานการณ์การปรับตัวสู งขึ้นของต้นทุนการผลิต อาทิเช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า สถานการณ์ราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิตามงบการเงินมูลค่า
21.58 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 54.07 เมื่อเที ยบกับกาไรสุ ทธิ มูลค่า 46.99 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 15.65 ลดลงจากอัตรากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ร้อยละ
29.42 ส่ งผลให้บริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิ ในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 7.96 ซึ่ งลดลงเมื่อเที ยบกับอัตรากาไรสุ ทธิ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ร้อยละ 14.11
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ผลการดาเนิ นงานของบริ
่ยนแปลงอย่หรืางมี
นัยสาคั
ญมากกว่
อยละ คุ20ณโดยมี
กาไรสุ
[พิมษพ์ทั คมีำอ้กำารเปลี
งอิงจำกเอกสำร
อบทสรุ
ปของจุ
ดที่นาำ่ ร้สนใจ
สำมำรถจั
ด ทธิ ลดลงร้อย
ละ 54.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดี
ยวกันงของปี
น อันเนื่ อทงมาจากปั
จจัยหลั
ราแลกเปลี
บาทที่แข็งค่าขึ้น
ตำแหน่
กล่องข้ก่อควำมได้
กุ ทีใ่ นเอกสำร
ให้ ใกช้ของอั
แท็บ ต'เครื
่ องมือกล่่ยอนเงิ
งข้ อนควำม'
อย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับดอลลาร์
เพื่อสเปลี
หรัย่ ฐนแปลงกำรจั
ซึ่ งแข็งค่าเฉลีด่ยรูปกว่แบบของกล่
าร้อยละ 10อเมื
งข้่ออเทีควำมของค
ยบกับไตรมาสเดี
ำอ้ ำงอิงยทีวกั
ด่ งึ นมำของปี ก่อน รวมถึง
ปริ มาณขายที่ ลดลง นอกจากนั้นต้นทุนขายต่อหน่ วยมีการปรับตัวสู งขึ้น จากปั จจัยการผลิตที่ ปรับตัวสู งขึ้น เช่นค่าแรง
ขั้นต่า และค่าน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก บริ ษทั จึงมีอตั รากาไรสุ ทธิ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญโดยบริ ษทั
ไม่มีรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจาในงบการเงินประจาไตรมาส 1 ปี 2561
ในไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีเพียงการเปลี่ยนแปลงตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
ปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
1. สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ ที่สาคัญของบริ ษทั โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น แม้จะมีสัญญาณ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คงถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
รวมถึ งค่ าจ้างแรงงานที่ ยงั ไม่ สามารถปรั บ ตัวขึ้ น ได้ ซึ่ งส่ งผลให้การบริ โภคในภาคครั วเรื อนไม่
ขยายตัวตาม
2. สถานการณ์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เงินบาทเริ่ มแข็งค่าอย่างต่อเนื่ องเมื่อเทียบกับเงิน
เหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ที่ลดลง รวมไปถึง การที่สกุลเงินเยนญี่ปุ่นที่
แข็งค่าในช่วงไตรมาสที่ 1 เริ่ มอ่อนค่าลงเมื่ อเที ยบกับเหรี ยญสหรัฐ อาจทาให้ตน้ ทุ นของผูน้ าเข้า
สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็ นการกดดันการเจรจาต่อรองราคาสิ นค้าของบริ ษทั ในช่วงการรับคาสัง่ ซื้อในอนาคต
3. ปั จจัยเรื่ องราคาน้ ามันโลกที่เริ่ มปรับตัวสูงขึ้น อาจส่ งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งบริ ษทั
มีการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิต
4. การถอนตัวจากข้อตกลงหุ ้น ส่ วนยุท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จภาคพื้น แปซิ ฟิก หรื อ TPP (Trans-Pacific
Partnership) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาทาให้สินค้าจากสหรัฐอเมริ กายังคงต้องเผชิ ญกาแพงภาษี
และอาจส่งผลให้บริ ษทั มีโอกาสในการขายมากขึ้น รวมถึงโอกาสในการเข้าเป็ นสมาชิกของความตก
ลงที่ ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรั บ หุ ้น ส่ วนทางเศรษฐกิ จภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก (Comprehensive and
Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรื อ CPTPP) ซึ่ งเป็ นการเดิ นหน้าความตกลง
TPP เดิม โดยประเทศสมาชิกที่ เหลือ ซึ่ ง รองนายกฯ สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ออกมาประกาศว่าไทยจะ
เตรี ยมตัวเข้าร่ วมกับความตกลงที่วา่ นี้เช่นกัน
5. ผลกระทบของ พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ซึ่งก่อให้เกิดภาวะตึงตัวของ
แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการเกษตรและการผลิตเกษตรต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีการพึ่งพา
แรงงานต่างด้าวเป็ นอันดับต้นๆ อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เช่นเดียวกับค่าแรงซึ่งเป็ น
2

บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ ำ ถนนสุ รวงค์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

0107537000513

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

ปั จจัยการผลิ[พิตทีม่สพ์าคั
ดี การที่รหรืัฐบาลมี
นทะเบี
ยนแรงงานต่
างด้าว
คำอ้ญำอย่
งอิางงไรก็
จำกเอกสำร
อบทสรุนโยบายผ่
ปของจุดอทีนปรนการขึ
่นำ่ สนใจ คุ้ ณ
สำมำรถจั
ด
โดยการขยายระยะเวลา
งการลดโทษจากการกระท
งผลให้
ั ญหาขาดแคลนแรงงาน
ตำแหน่งกล่อรวมไปถึ
งข้ อควำมได้
ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แาผิท็ดบ ส่'เครื
่ องมือปกล่
องข้ อควำม'
คลี่คลายในระดั
หนึย่ ่ งนแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
เพื่อบเปลี
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 1 ไตรมาส 1
ปี 2560
ปี 2561
327.82
267.29
5.26
3.78
333.08
271.07

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
(60.52)
(1.48)
(62.01)

(18.46)
(28.22)
(18.62)

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการขายรวม 271.07 ล้านบาท ซึ่ งแบ่ ง เป็ นรายได้จ ากการขาย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 98.61 ของรายได้รวมจากการขาย ซึ่ งถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากสัดส่ วน
ร้ อ ยละ 98.42 ในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยบริ ษ ัท มี ร ายได้จ ากการขายในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2561 คิ ด เป็ น
อัตราส่วนร้อยละ 1.39 ของรายได้รวม ซึ่ งถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากอัตราส่วนรายได้จากการขายใน
ประเทศในปี 2560 ที่ร้อยละ 1.58
รายได้รวมจากการขายในไตรมาส 1 ปี 2561 มีมูลค่า 271.07 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับรายได้รวมจากการขายใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 ที่มีมูลค่า 333.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 18.62 อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทที่ แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเที ยบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน รวมถึงปริ มาณขายที่
ลดลง
2. รายได้อื่น
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้อื่น 6.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 4.11 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.59 โดยมีสาเหตุหลักจากการขายทรัพย์สินอื่นๆของบริ ษทั และบริ ษทั มีรายได้
จากการลงทุน จานวน 1.29 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และตลาดการเงินที่มีความเสี่ ยงต่า
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ต้ นทุนขำย

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
ต้นทุนขายของบริ ษทั ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีมูลค่า 228.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.74 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
ปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 235.09 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยดังนี้
ปริ มาณการขายสิ นค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของปี
2560 มีคาสัง่ ซื้อเข้ามามากเป็ นพิเศษ จากสภาพอากาศที่ผิดปกติในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปี 2559
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศญี่ปุ่น
ต้นทุนโสหุ ้ยการผลิต ต่อหน่ วยเพิ่มขึ้น เมื่อเที ยบกับไตรมาส 1 ปี 2560 จากต้นทุนค่าแรงที่ ปรับตัว
สูงขึ้น และต้นทุนค่าน้ ามันเตาที่ปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ ามันโลกที่ราคาน้ ามันเริ่ มมีการ
ปรับตัวสูงขึ้นในปี ที่ผา่ นมา แม้ค่าไฟฟ้ า และค่าแรงงานต่อหน่วยปรับตัวลดลง เนื่องจากกิจกรรมการ
ผลิตที่สูงขึ้นจากการบริ หารจัดการประสิ ทธิภาพในการผลิตที่ดีข้ ึนและการที่คุณภาพของวัตถุดิบดีข้ นึ
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 37.97 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี
2560 ที่ 42.07 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9.74 โดยมีปัจจัยหลักจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ งในประเทศและค่าขนส่ งออก
ซึ่งประกอบไปด้วยค่าจ้างรถขนส่งสิ นค้าไปยังท่าเรื อเพื่อการส่งออก ค่าดาเนินพิธีการทางศุลกากร ลดลงจากปริ มาณขาย
ที่ลดลง
อัตรำกำไรขั้นต้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
บริ ษทั มี อตั รากาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงเป็ นร้ อยละ 15.65 จากร้อยละ 29.42 ในไตรมาส 1 ปี
2560 และมีอตั รากาไรจากการดาเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2560 ลดลงเป็ นร้อยละ 9.74 จากร้อยละ 17.65 ในไตรมาส 1 ปี
2560 อันเป็ นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น และปริ มาณขายที่ลดลง รวมถึงต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่า และค่าน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก
กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 21.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54.07 เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิ ใน
ไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 46.99 ล้านบาท โดยมีอตั รากาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 14.11 เป็ นร้อยละ 7.96 ปั จจัยหลักที่
ส่ งผลต่อกาไรสุ ทธิ และอัตรากาไรสุ ทธิ ที่ลดลงนี้ เป็ นผลมาจากยอดขายที่ ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมไปถึงปริ มาณขายที่ลดลง ในขณะที่ ตน้ ทุนขายต่อหน่วยปรับตัวสู งขึ้นจากการปรับ
ขึ้นค่าแรงขั้นต่า และค่าน้ ามันที่ปรับตัวสู งขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก แม้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจะลดลงจาก
กิจกรรมการขายที่ลดลง และกิจกรรมการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ตำรำงสรุปข้ อมูลทำงกำรเงินทีส่ [พิำคัมญพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
ไตรมำส 1 (ล้ ำนบำท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
2560
2561
ล้ ำนบำท
ร้ อยละ
รายได้จากการขาย
333.08
271.07 (62.01)
(18.62)
ต้นทุนขาย
235.09
228.65
(6.44)
(2.74)
กาไรขั้นต้น
97.99
42.42 (55.57)
(56.71)
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(1.25)
14.11
15.36
1230.76
รายได้จากการลงทุน
1.29
1.29
รายได้อื่น
4.11
6.56
2.45
59.59
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
42.07
37.97
(4.10)
(9.74)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี
58.78
26.40 (32.37)
(55.08)
กาไรสุทธิ
46.99
21.58 (25.41)
(54.07)
กาไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อม และค่าตัดจาหน่าย
68.95
37.15 (31.80)
(46.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
(79.91) (93.91) (14.00)
(17.52)
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.12
0.06
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)
3.98
3.84
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

ไตรมำส 1 งบกำรเงิน ไตรมำส 1
ปี 2560 ประจำปี 2560 ปี 2561
11.22
13.44
13.79
6.83
7.68
6.70
29.42
23.81
15.65
17.65
14.59
9.74
14.11
11.81
7.96
14.52
11.01
9.06
13.18
10.05
8.25
0.11
0.09
0.09

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
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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 31 มีนาคม 2561 มูลค่า 1,596.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ นทรัพย์รวมในไตรมาส
ก่อนที่ 1,575.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 โดยมีปัจจัยหลักจาก สิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 433.55
ล้านบาท เป็ น 560.83 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 29.36 ซึ่ งเกิ ดจากการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อชดเชยปริ มาณ
สิ น ค้าคงคลังที่ ลดลงสอดคล้องกับ เงิ นสดและเงิ นลงทุ นชัว่ คราวลดลง 108.41 ล้านบาท คิ ดเป็ นลดลงร้อยละ 19.47
เนื่องจากกิจกรรมการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตที่มากขึ้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นในไตรมาส 1 ปี 2561 มูลค่า 122.29 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากลูกหนี้ การค้าใน
ไตรมาสล่าสุ ด ที่มีมูลค่า 124.26 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.58 โดยบริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อลูกหนี้ สงสัย
จะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะของ
ลูกหนี้ในปั จจุบนั ในปี ที่ผา่ นมาลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดระยะเวลา
หนีส้ ิน
บริ ษทั มีหนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 มูลค่า 131.30 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสล่าสุ ด 0.61
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 0.46
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั และมีภาระผูกพันด้านหนี้สินนอกเหนือจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ประกอบไปด้วย
สัญญาซื้ อลิขสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมและว่าจ้างที่ปรึ กษาในการออกแบบระบบดังกล่าวประมาณ 0.5 ล้าน
บาท
สัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิ น
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท
บริ ษทั มีห นี้ สินที่ อาจจะเกิ ดจากการที่ ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ต่อหน่ วยงานราชการเป็ น
จานวนเงินประมาณ 11.0 ล้านบาท
บริ ษทั สามารถชาระหนี้ สินในงบดุลและจากภาระผูกพันดังกล่าวได้เนื่ องจากการมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย
ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั มี อตั ราส่ วนสภาพคล่อง 13.79 เท่ า และอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเร็ ว 6.70 เท่ า จากปริ มาณ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท หรื อการถูกฟ้ องร้องที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น

[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร หรื อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ คุณสำมำรถจัด
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื่ องมือกล่องข้ อควำม'
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 1,465.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,443.79 ล้าน
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของคำอ้ ำงอิงทีด่ งึ มำ
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสล่าสุด คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 โดยบริ ษทั มีผลกาไรสะสมในส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรมากขึ้น
จาก 956.53 ล้านบาท เป็ น 978.11 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 อันเนื่องมาจากบริ ษทั
มีผลประกอบการที่ดีข้ ึนกว่าไตรมาสก่อน
กระแสเงินสดและโครงสร้ ำงเงินทุน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดาเนิ นงานในไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 14.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาส 1 ปี 2560 อัน เนื่ อ งมาจากการซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ที่ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม การผลิ ต เพื่ อ ชดเชยปริ ม าณสิ น ค้าคงคลังที่ ล ดลง
นอกจากนี้บริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ 15.80 ล้าน
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ 13.79 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 13.44 เท่าในไตรมาส 4
ปี 2560 โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งมีอตั ราส่วนร้อยละ 70.88 ในขณะที่บริ ษทั มีหนี้สิน
หมุนเวียนเพียงร้อยละ 5.14 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น บริ ษทั จึ งถื อได้ว่ามี
สภาพคล่องที่เพียงพอ
บริ ษทั ไม่มีการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 โดยบริ ษทั มีสัดส่วนหนี้ สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนคือ 0.09 เท่า
ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้รวม
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลค่า (ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) จาก
ไตรมาสก่อน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากไตรมาส
เดียวกันของปี
ก่อน

ร้อยละ

ร้อยละ

ไตรมาส 1
ปี 2560

ไตรมาส 4
ปี 2560

ไตรมาส 1
ปี 2561

648.77
129.15
477.14
1,255.06

556.94
124.26
433.55
1,114.75

448.53
122.29
560.83
1,131.65

(19.47)
(1.58)
29.36
1.52

(30.86)
(5.31)
17.54
(9.83)

352.84
68.38

352.72
108.22

357.06
107.96

1.23
(0.24)

1.20
57.88
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ[พิมพ์คำอ้ ำงอิงจำกเอกสำร
มูลค่า (ล้หรื
านบาท)
เพิ่มคุขึณ้ นสำมำรถจั
เพิด่มขึ้น (ลดลง)
อบทสรุปของจุดที่นำ่ สนใจ
(ลดลง)
จากไตรมาส
ตำแหน่งกล่องข้ อควำมได้ ทกุ ทีใ่ นเอกสำร ให้ ใช้ แท็บ 'เครื
่ องมือจาก
กล่องข้ อควำม'
ไตรมาสก่
เพื่อเปลีย่ นแปลงกำรจัดรูปแบบของกล่องข้ อควำมของค
ำอ้ ำงอิองทีนด่ งึ มำเดียวกันของปี
ก่อน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี 2560
ปี 2560
ปี 2561
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
421.22
460.94
465.02
0.89
10.40
สิ นทรัพย์รวม
1,676.28 1,575.69
1,596.67
1.33
(4.75)
หนี้สินหมุนเวียน
111.85
82.97
82.05
(1.11)
(26.64)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
48.34
48.94
49.25
0.64
1.88
หนี้สินรวม
160.20
131.91
131.30
(0.46)
(18.04)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,516.08 1,443.79
1,465.37
1.49
(3.34)

ลงชื่อ

ลายเซ็น

กรรมการผูจ้ ดั การ

(นายอังกูร พลพิพฒั นพงศ์)

8

