บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1
12.1.1

งบการเงิน
ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิน

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

ชื่อผู้สอบบัญชี

พ.ต.ต.เชาวลิต สิงห์เจริญ
คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล
คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล

ปี 2557 น.ส.บงกช อํ่าเสงี่ยม
(ม.ค.-มี.ค.)

ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาต
เลขที่
118
4323
4323

บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

สรุ ปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – งบการเงินปี 2554-2556 และสําหรั บงวด
สามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ก) งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญาตได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท โดยให้ ความเห็น ว่างบการเงินแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริษัท โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ข) งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในปี 2555 บริ ษัทได้ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็ นนายวีระชัย รัตนจรัสกุล บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทสําหรั บปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี เงือ่ นไข
้ าพเจ้ าจึงไม่
ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ดังนันข้
สามารถเข้ าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นปี ข้ าพเจ้ าไม่สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้ เป็ น
้ ้ยอดยกมาต้ นงวดของสินค้ าคงเหลือมีส่วนใน
ที่พอใจในปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ ทังนี
การกําหนดผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท ส่งผลให้ ข้าพเจ้ าไม่สามารถระบุได้ ว่าผลกระทบที่อาจมี
ขึ ้นของรายการปรับปรุ งซึ่งอาจจําเป็ นสําหรับรายการกําไรสําหรับปี ที่ได้ รายงานไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและ
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานที่ได้ รายงานไว้ ในงบกระแสเงินสด
การแสดงความเห็นอย่างมี เงือ่ นไขต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงิ นและกระแสเงิ นสด
ในความเห็นของข้ าพเจ้ า ยกเว้ นผลกระทบที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจจะเกิดขึ ้นตามที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์
ในการแสดงความเห็น อย่ า งมี เ งื่ อ นไข งบกํ า ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ และงบกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท แสดงผลการ
ดํ าเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรั บ ปี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การแสดงความเห็นต่อฐานะการเงิ น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินได้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค) งบการเงินสําหรับงวดสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี เงือ่ นไข
เนื่ องจากข้ าพเจ้ า ได้ รับ แต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ภายหลัง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 ดัง นัน้
ข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถเข้ าสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ณ วันต้ นปี 2555 หรื อใช้ วิธีการตรวจสอบอื่นให้
เป็ นที่พอใจในปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ สินค้ าคงเหลือ ต้ น งวดมี ผลกระทบต่อ การ
แสดงผลการดําเนินงาน ข้ าพเจ้ าจึงไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าจําเป็ นต้ องปรับปรุ งผลการดําเนินงานและกําไรสะสมต้ น
งวดสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555 ที่ได้ รายงานไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกําไรสะสมต้ นงวด ณ วันที่
1 มกราคม 2555 หรื อไม่เพียงใด ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงมี
เงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว และความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินปั จจุบนั จึงมีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้ด้ วย เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบต่อการเปรี ยบเทียบตัวเลขงวดปั จจุบนั กับตัวเลขเปรี ยบเทียบ
ความเห็นอย่างมี เงือ่ นไข
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ยกเว้ นผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อตัวเลขเปรี ยบเทียบจากเรื่ องที่กล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่ น้น
โดยมิได้ แสดงความเห็นอย่างเปลี่ยนแปลงไป ข้ าพเจ้ าขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3
ซึง่ ได้ อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัทจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลข
เปรี ยบเทียบที่นํามาแสดงนี ้นํามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่ และสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้ อธิบายไว้ ในหมายเหตุข้อ 3
ง) งบการเงินสําหรับงวดสิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
ข้ าพเจ้ าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้ าพเจ้ า
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
“ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทมีรายการปรับปรุ งสินค้ าคงเหลือ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ ว่ามีผลกระทบต่อการ
ปรับปรุ งรายการสินค้ าคงเหลือในงบการเงินสําหรับปี 2554 หรื อ 2555 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ บนั ทึกรายการ
ปรับปรุ งสินค้ าคงเหลือและต้ นทุนขายในงบการเงินปี 2555 แล้ ว และสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ถูกต้ องตามที่ควร”
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ 31 มีนาคม 2557
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ านบาท ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพี่อขาย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดใน
การเบิกใช้
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

ณ 31 มี.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ

10.71
34.06
5.27
35.65
1.78

4.94
15.65
2.42
16.38
0.82

14.99
33.25
43.90
38.29
2.78

5.66
12.56
16.58
14.46
1.05

49.41
30.44
5.15
46.29
2.37

20.69
12.74
2.15
19.38
0.99

55.12
59.05
5.18
53.55
2.91

19.58
20.98
1.84
19.02
1.03

87.47

40.18

10.79
143.99

4.08
54.38

133.65

55.95

175.82

62.45

2.40
16.46
103.63
4.86
0.99
1.89
130.24
217.71

1.10
7.56
47.60
2.23
0.46
0.87
59.82
100.00

2.44
110.39
6.47
0.19
1.30
120.79
264.79

0.92
41.69
2.44
0.07
0.49
45.62
100.00

8.12
47.94
21.70

3.73
22.02
9.97

2.02
41.79
28.13

0.76
15.78
10.63

2.04
34.94
23.16

0.86
14.63
9.70

3.18
63.92
23.04

1.13
22.70
8.18

-

-

3.66

1.38

3.88

1.62

3.94

1.40

4.28
1.15
0.22
83.41

1.97
0.53
0.10
38.31

3.59
1.37
0.29
80.84

1.35
0.52
0.11
30.53

1.73
0.40
66.15

0.72
0.17
27.69

1.67
0.37
96.12

0.59
0.13
34.14
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2.49
1.04
95.43 39.95
6.90
2.89
0.40
0.17
105.22 44.05
238.87 100.00

2.49
0.89
96.03 34.11
6.84
2.43
0.35
0.12
105.71 37.55
281.52 100.00
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บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และ 31 มีนาคม 2557
ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท
ร้ อยละ
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ
เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
- จัดสรร - ทุนสํารองตาม
- ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 31ธ.ค. 56
ณ 31 มี.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

1.91
1.91
85.32

0.88
0.88
39.19

14.43
2.53
0.07
17.03
97.87

5.45
0.96
0.03
6.43
36.96

10.54
0.80
0.50
11.84
77.99

4.41
0.34
0.21
4.96
32.65

9.53
0.44
0.54
10.50
106.63

3.39
0.16
0.19
3.73
37.87

100.00
100.00

45.93
45.93

100.00
100.00

37.77
37.77

175.00
140.00

73.26
58.61

175.00
140.00

62.16
49.73

-

-

-

-

7.49

3.13

7.49

2.66

6.74
28.97
(3.32)
132.39

3.10
13.31
(1.53)
60.81

7.20
59.71
166.91

2.72
22.55
63.04

10.32
3.06
160.87

4.32
1.28
67.35

10.32
17.09
174.90

3.67
6.07
62.13

217.71

100.00

264.79 100.00

238.87

100.00

281.52

100.00

ส่วนที่ 2.12 หน้ า 4

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 25565 และสําหรับงวดสามเดือนสิ ้นวันที่ 31 มีนาคม 2557
ปี 2554

ปี 2555

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
512.82 100.00 541.10 100.00
405.93 79.16 408.38 75.47
106.89 20.84 132.72 24.53
0.70
0.14 20.14
3.72

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
608.65 100.00
471.73 77.50
136.93 22.50
0.09
0.01

ปี 2556
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ
114.34 100.00
92.25 80.68
22.09 19.32
0.01
0.01

ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ
179.17 100.00
119.91 66.93
59.26 33.07
0.01
0.00

รายได้ จากการขายสินค้ า
ต้ นทุนขายสินค้ า
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศสุทธิ
0.61
0.12
2.24
0.41
6.25
1.03
(1.10) (0.96)
(8.54)
รายได้ อื่น
5.30
1.03
4.36
0.81
1.04
0.17
0.21
0.18
0.33
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
19.86
3.87 29.40
5.43
39.08
6.42
5.66
4.95
10.39
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
68.87 13.43 88.21 16.30
94.93 15.60
18.21 15.93
26.42
กําไรจากการดําเนินงาน
24.77
4.83 41.85
7.73
10.29
1.69
(2.67) (2.33)
14.25
ต้ นทุนทางการเงิน
0.97
0.19
0.67
0.12
1.23
0.20
0.34
0.29
0.23
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
23.80
4.64 41.18
7.61
9.06
1.49
(3.00) (2.63)
14.02
ภาษีเงินได้
1.19
0.23
1.24
0.23
0.19
0.03
(0.06) (0.05)
กําไรสุทธิสาํ หรั บงวด
22.61
4.41 39.94
7.38
8.87
1.46
(2.95) (2.58)
14.02
กําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้ จาก
การลงทุน)
24.07
4.69 21.71
4.01
10.20
1.68
(2.68) (2.34)
14.24
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมรายได้ จากการ
ลงทุน)
21.91
4.27 19.80
3.66
8.78
1.44
(2.96) (2.58)
14.01
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
(6.11) (1.19)
8.51
1.57
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขายส่วนที่โอนไปกําไรหรื อขาดทุน
1.95
0.38 (4.19) (0.77)
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- (0.99) (0.18)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(4.15) (0.81)
3.32
0.61
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด
18.45
3.60 43.26
8.00
8.87
1.46
(2.95) (2.58)
14.02
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.11
0.20
0.03
(0.01)
0.05
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ ว
(ล้ านหุ้น)
200.00
200.00
280.001/
280.001/
280.001/
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 2/
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1/ ที่ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่29 เมษายน 2556 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 140 ล้ านบาท การออก
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556 และได้ เรี ยกชําระแล้ วร้ อยละ 25
2/ ปรับมูลค่าที่ตราไว้ ในแต่ละปี เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ทังนี
้ ้เพื่อการเปรี ยบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุม วิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 ได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนที่ 2.12 หน้ า 5

(4.77)
0.19
5.80
14.75
7.95
0.13
7.83
7.83
7.95
7.82

7.83

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และสําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
(ม.ค.-มี.ค.)

ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)

22.61

39.94

8.87

(2.95)

14.02

19.12

20.31

19.30

4.75

4.50

0.05

0.14

0.16

0.03

0.04

-

0.22

-

-

-

(0.70)

(20.14)

(0.09)

(0.01)

(0.01)

0.97

0.67

0.34

0.23

-

2.62

1.23
1.42

-

-

(0.80)

2.62

6.31

1.42

(1.84)

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

-

0.07

0.43

0.01

0.04

ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

-

-

7.49

-

-

0.12

(0.17)

0.29

0.31

0.70

(0.30)

0.07

0.03

-

0.14

1.19

1.24

0.19

(0.06)

-

42.26

47.58

45.63

3.84

17.82

(9.57)

(1.59)

3.36

4.94

(28.73)

-

(0.26)

0.48

(1.35)

(0.03)

(3.48)

(5.26)

(14.31)

(19.60)

(5.43)

9.86

(1.00)

0.41

0.49

(0.55)

(1.46)

0.59

(0.53)

(0.58)

0.05

6.09

(6.16)

(6.97)

14.00

28.92

-

(2.78)

3.48

2.61

(0.65)

(12.88)

(0.98)

0.91

(1.02)

1.14

2.82

0.07

0.11

(0.01)

(0.03)

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

33.64

30.22

32.57

3.32

12.51

จ่ายภาษี เงินได้

(0.04)

(1.22)

(1.37)

-

-

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

33.60

29.00

31.20

3.32

12.51

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายได้ จากการลงทุน
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าเผื่อหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้ ามูลค่าลดลง

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ และหนีส้ ินดําเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

ส่วนที่ 2.12 หน้ า 6

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และสําหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2557

(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
ิ นการเงิินที่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบั
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อ
ดอกเบี ้ยรับ
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื ้อตราสารทุน
ขายตราสารทุน
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
ทรัสต์รีซีท
จ่ายชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

(0.03)
0.28
0.06
(17.23)
0.45
(48.60)
32.92
(4.63)
(36.78)

(0.04)
0.81
9.17
0.11
(44.98)
0.81
(29.12)
41.80
(1.72)
(23.16)

(0.04)
5.81
0.09
(8.55)
11.18
27.09
(0.59)
34.99

(0.01)
-

(0.01)
-

0.01
(2.46)

0.01
(5.09)
-

27.09
24.63

(0.12)
(5.21)

(0.97)
(4.02)
80.90
(79.80)
(3.89)
(7.07)
17.78
10.71

(0.67)
(8.74)
0.89
(5.13)
5.00
(11.00)
19.00
(0.92)
(1.57)
4.27
10.71
14.99

(1.23)
(62.40)
(0.89)
(3.59)
40.00
(3.66)
(31.76)
34.43
14.99
49.41

(0.33)
(31.10)
(1.10)
(0.89)
(0.90)
(34.32)
(6.37)
14.99
8.62

(0.22)
(0.43)
(0.95)
(1.60)
5.70
49.41
55.12
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รายการ

หน่วย

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.05
1.78
2.02
1.31
1.83
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
0.54
0.60
1.21
0.38
1.19
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
0.40
0.35
0.42
0.15
0.62
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
17.48
16.08
19.11
15.05
16.02
วัน
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
20.60
22.39
18.84
23.91
22.47
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
68.98
126.83
192.74
54.52
231.83
วัน
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
5.22
2.84
1.87
6.60
1.55
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
9.04
9.10
12.30
7.56
9.70
วัน
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย
39.82
39.55
29.28
47.59
37.10
วัน
Cash cycle
(14.00)
(14.32)
(8.57)
(17.07)
(13.07)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
%
อัตรากําไรขันต้
้ น
20.84
24.53
22.50
19.32
33.07
3/
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
4.69
4.01
1.68
(2.34)
7.95
3/,4/
%
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
4.22
3.49
1.43
(2.58)
7.81
3/
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
17.86
13.23
5.36
(7.89)
33.39
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3/
10.39
8.21
3.49
(4.66)
21.55
3/
%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
39.21
37.48
27.29
6.56
77.35
เท่า
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
2.46
2.35
2.45
1.79
2.63
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
เท่า
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.64
0.59
0.48
0.83
0.61
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
35.51
46.11
27.44
10.87
56.62
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
0.22
0.30
0.42
0.25
1.94
%
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล
44.14
710.51 (263.11)
อัตราส่วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชีตอ่ หุ้น
บาท
0.66
0.83
0.57
0.47
0.62
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
บาท
0.11
0.20
0.03
(0.01)
0.05
เงินปั นผลต่อหุ้น
บาท
0.04
0.22
0.11
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
บาท
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
2/
1/
จํานวนหุ้น
ล้ านหุ้น
200.00
200.00
280.00
280.00
280.00
1/ ที่ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 140 ล้ านบาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556
และเรี ยกชําระแล้ วร้ อยละ 25 หรื อ 10 ล้ านบาท ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เรี ยกทุนชําระแล้ วส่วนที่เหลืออีกจํานวน 30 ล้ าน
บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
2/ ปรับมูลค่าที่ตราไว้ ในแต่ละปี เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ทังนี
้ ้เพื่อการเปรี ยบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 ได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
3/ ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน
4/ อัตรากําไรสุทธิ = (กําไร(ขาดทุน)สุทธิ – รายได้ จากการลงทุน) / รายได้ รวม
รายได้ รวม = รายได้ จากการขายสินค้ า+รายได้ จากการลงทุน+กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ+รายได้ อื่น
ส่วนที่ 2.12 หน้ า 8
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12.2

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
บริ ษัทประกอบธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 กลุ่มหลัก ได้ แก่ ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มต่างๆ
เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหาร เครื่ องดื่มจากผักและผลไม้ อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน อาหารกึ่งสําเร็จรู ป
และอาหารสําเร็ จรู ปอื่นๆ เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก การประกอบธุรกิจโดยภาพรวมมีการเติบโตของรายได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยเกิดจากการขยายตัวของสินค้ ากลุม่ ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มต่างๆ เป็ นหลัก
และจากการที่บริ ษัทเน้ นการส่งออก การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ของรายได้ จึงขึน้ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและกําลังซือ้ ของ
ผู้บริ โภคในประเทศนันๆ
้ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นสําคัญ ซึง่ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศลูกค้ าของบริ ษัททังในทวี
้
ปยุโรปและอเมริ กาอยู่ในภาวะชะลอตัว จึงส่งผลทําให้ กลยุทธ์ ของบริ ษัท
ในช่วงที่ผ่านมาพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้ าเดิม ในขณะเดียวกันบริ ษัทพยายามกระตุ้นยอดขายให้ เพิ่มสูงขึ ้นโดย
การทําการตลาดร่ วมกับผู้จดั จําหน่ายของบริ ษัท การหาลูกค้ าใหม่ๆ จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทตามงาน
แสดงสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของลูกค้ ายิ่งขึ ้น รวมถึงพยายามเน้ นทําการตลาดสินค้ าที่
ได้ รับความนิยมและมีอตั รากําไรสูงให้ มียอดขายเพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัทพยายามที่จะลดต้ นทุนการผลิตโดย
การปรับปรุ งและพัฒนาสูตรการผลิต โดยการใช้ วตั ถุดิบใหม่ๆ ทดแทนวัตถุดิบเดิม แต่ยงั คงให้ รสชาดและคุณภาพ
ใกล้ เคียงกัน การสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่ให้ ต้นทุนตํ่าลง เป็ นต้ น
โดยรายได้ จากการขายสินค้ ามีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาโดยตลอดจาก 512.82 ล้ านบาท เป็ น 541.10 ล้ านบาท
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 106.89 ล้ านบาท เป็ น 132.72 ล้ านบาท และ 136.93 ล้ านบาท หรื อ
และ608.65 ล้ านบาท กําไรขันต้
คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 20.84 ร้ อยละ 24.53 และร้ อยละ 22.50 ในปี 2554-2556 ตามลําดับ
รายได้ จากการขายสินค้ าเท่ากับ 179.71 ล้ านบาท ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 114.34 ล้ านบาท กําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 22.09 ล้ านบาท เป็ น 59.26 ล้ านบาท ใน
งวด 3 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 88.73 ล้ านบาท 117.61 ล้ านบาท และ 134.01 ล้ านบาท ในปี
2554-2556 ตามลําดับ บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน) 24.07 ล้ านบาท 21.71 ล้ าน
บาท และ 10.20 ล้ านบาท กําไร(ขาดทุน)สุทธิ(ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน)เท่ากับ 21.91 ล้ านบาท 19.80 ล้ าน
บาท และ 8.78 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 ตามลําดับ โดยมีอตั รากําไรจากการดําเนินงานเท่ากับร้ อยละ 4.69 ร้ อย
ละ 4.01 และร้ อยละ 1.68 อัตรากําไรสุทธิร้อยละ 4.27 ร้ อยละ 3.66 และร้ อยละ 1.44 ในปี 2554-2556 ตามลําดับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 36.81 ล้ านบาท ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 23.87 ล้ านบาท กําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน) เพิ่มขึ ้น
จาก (2.68) ล้ านบาท เป็ น 14.24 ล้ านบาท กําไรสุทธิ (ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน) เพิ่มขึ ้นจาก (2.96) ล้ านบาท
เป็ น 14.01 ล้ านบาท ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ
สินทรัพย์รวมมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจาก 217.71 ล้ านบาท 264.79 ล้ านบาท 238.87 ล้ านบาท และ
281.52 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สินทรัพย์รวมแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อย
ละ 40-62 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 38-60 โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นในปี 2555 ถึงแม้ ว่าใน
ระหว่างปี บริ ษัทมีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการให้ กบั กรรมการ และเพื่อป้องกันปั ญหาความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่เนื่ องจากในปี เดี ยวกันมี การซื อ้ ที่ ดินในเขตพื น้ ที่ นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตีเ้ พื่ อ จะ
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ก่อสร้ างโรงงานแห่งที่ 2 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการวางแผนก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในปี 2557 สําหรับ ณ สิ ้นปี
2556 และ สิ ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ มีจํานวนใกล้ เคียงกันเนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ มีการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่สําคัญ
บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 85.32 ล้ านบาท 97.87 ล้ านบาท 77.99 ล้ านบาท และ106.63 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.19 ร้ อยละ 36.96 ร้ อยละ 32.65 และร้ อยละ 37.87 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554-2556
้ ้ การดําเนินงานของบริ ษัทในอดีตทีผ่านมาบริ ษัทใช้ เงินทุนหมุนเวียน
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ ทังนี
ภายในกิจการ และเครดิตเทอมที่ได้ รับจากเจ้ าหนี ้การค้ ารวมถึงเจ้ าหนี ้อื่นๆ เป็ นหลัก จึงทําให้ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินทังระยะสั
้
นและยาวไม่
้
มาก ยกเว้ นปี 2555 ที่บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อ
ที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้บางส่วนจํานวน 19 ล้ านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริ ษัทมีการจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ได้
ตามเงื่ อนไขโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 คงเหลือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่ากับ
14.42 ล้ านบาท และ 13.47 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 132.39 ล้ านบาท 166.91 ล้ านบาท 160.87 ล้ านบาท และ 174.90 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2554 – 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวมาจาก
การที่บริษัทมีผลประกอบการกําไร ยกเว้ นสิ ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนลดลงเนื่องจากในระหว่างปี มีการ
จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
12.2.1

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ จากการขายสินค้ าแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 5 กลุม่ ได้ แก่ 1) รายได้ จากผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส
และนํ ้าจิ ้มต่างๆ 2) รายได้ จากผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหาร 3) รายได้ จากผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม 4)
รายได้ จากผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน และ 5) รายได้ จากผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็ จรูปและอาหาร
สําเร็ จรู ปอื่นๆ โดยรายได้ จาก 3 กลุ่มแรกถือเป็ นรายได้ หลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 86 และกลุม่ อื่นๆ เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 14 ของรายได้ จากการขายสินค้ าในช่วงปี 2554-2556
ในช่วงปี 2554-2556 รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทเฉลี่ยประมาณกว่าร้ อยละ 99 มาจากการ
ส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายยังต่างประเทศกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก และเฉลี่ยประมาณน้ อยกว่าร้ อยละ 1 จําหน่าย
ภายในประเทศ
นอกจากนี ้รายได้ จากการขายสินค้ าในปี 2554-2556 สามารถแบ่งตามการผลิตและจําหน่ายภายใต้ ยี่ห้อ
ตราสินค้ าได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) รายได้ จากการผลิตและจําหน่ายภายใต้ ตรายี่ห้อ EXOTIC FOOD, THAI
PRIDE, FLYING GOODS, COCO LOTO และอื่น ๆ ของบริ ษัทเฉลี่ยประมาณกว่าร้ อยละ 86 2) รายได้ จากการ
รับจ้ างผลิตภายใต้ ตรายี่ห้อที่ลกู ค้ ากําหนดเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 13 ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและ
นํ ้าจิ ้ม และเครื่ องดื่มนํ ้าผักและผลไม้ และ 3)รายได้ จากการซื ้อมาขายไปภายใต้ ตราสินค้ าอื่นๆ เฉลี่ยประมาณน้ อย
กว่าร้ อยละ 1 ซึ่งเป็ นรายได้ จากการซื ้อมาขายไปถือเป็ นส่วนน้ อยที่เกิดจากลูกค้ าประจําของบริ ษัทขอให้ บริ ษัทช่วย
บริการจัดซื ้อสินค้ าอื่นๆ ที่จําหน่ายในประเทศไทยพ่วงตู้สนิ ค้ าของบริษัทในคราวเดียวกัน เช่น ของแห้ ง ของดอง ขนม
ต่างๆ ซอสปรุงรสอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตราสินค้ าของบริษัท เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2.12 หน้ า 10

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วนรายได้ แยกตามประเภทสินค้ าและยี่ห้อตราสินค้ าเฉลี่ยในปี 2554-2556 เป็ นดังนี ้

ในปี 2554 – 2556 รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 512.82 ล้ านบาท เป็ น
541.10 ล้ านบาท และ 608.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเท่ากับร้ อยละ 5.51 และร้ อยละ 12.48 สําหรับ
ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ สาเหตุหลักของการเติบโตของรายได้ มาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณขายผลิตภัณฑ์
ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มต่างๆ เป็ นหลัก
สําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายสินค้ าเท่ากับ 179.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับ 114.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 56.70 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็ น
การเติบโตจากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2556 ส่งผลให้ บริ ษัทมี
รายได้ จากการขายสินค้ าเมื่อแปลงเป็ นเงินบาทเพิ่มขึน้ ถึงแม้ ว่าจะมิได้ มีการปรั บราคาขายสิน ค้ าที่เป็ นเงินสกุล
ต่างประเทศก็ตาม ทังนี
้ ้ บริษัทมีการทําสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่อตั ราแลกเปลี่ยน 38-42 บาทต่อยูโร
สําหรับรายละเอียดของรายได้ จากการขายในแต่ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดงั นี ้
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ จากการขายสินค้ าตังแต่
้ ปี 2554-2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ปี 2557
ปี 2556
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1. ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้ม
ต่างๆ
292.51 57.04 344.65 63.69 392.07 64.42
2. ผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ อง
ประกอบอาหาร
86.16 16.80 62.56 11.56 82.66 13.58
3. ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
63.67 12.42 55.74 10.30 52.51
8.63
4. ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อม
รับประทาน
13.54
2.64 15.67
2.90 19.08
3.13
5. ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็จรูปและ
สําเร็จรูปอื่นๆ
56.94 11.10 62.48 11.55 62.33 10.24
รวมรายได้ จากการขายสินค้ า
512.82 100.00 541.10 100.00 608.65 100.00
ปริ มาณจําหน่ายรวม (ล้ านกิโลกรัม)
8.18
9.18
9.45
1/
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ยูโร)
42.09
39.64
40.52
1/ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย คํานวณจากข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนรายวันจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2.12 หน้ า 11

75.47

66.00

114.30

63.79

15.56
10.62

13.61
9.29

26.12
14.06

14.58
7.85

1.31

1.15

4.37

2.44

11.38 9.95
114.34 100.00
1.91
39.06

20.32 11.34
179.17 100.00
2.67
44.44
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รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้ม
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนํ ้าจิม้ ถือเป็ นกลุ่มสินค้ าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของบริ ษัท
โดยมียอดขายหลักในทวีปยุโรป สินค้ าที่จําหน่ายส่วนใหญ่ ในปี 2556 เป็ นสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท
ประมาณร้ อยละ 90 ตราสินค้ าของลูกค้ าและตราสินค้ าอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 10 รายได้ กลุ่มนี ม้ ีแนวโน้ มเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก 292.51 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 344.65 ล้ า นบาท และ 392.07 ล้ า นบาท ในปี 2554-2556
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 17.83 และร้ อยละ 13.76 ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
นํ ้าจิ ้มไก่
117.03 40.01 138.96 40.32 147.03 37.50 30.72 40.70 47.17 41.27
ซอสพริ ก
101.39 34.66 125.74 36.48 158.53 40.43 25.98 34.42 49.91 43.67
1/
นํ ้าจิ ้มและซอสปรุงรสอื่นๆ
74.10 25.33 79.95 23.20 86.51 22.06 18.77 24.87 17.22 15.07
รวม
292.51 100.00 344.65 100.00 392.07 100.00 75.47 100.00 114.30 100.00
ปริ มาณจําหน่ายรวม (ล้ านกิโลกรัม)
4.67
5.80
5.84
1.18
1.74
1/ นํ ้าจิ ้มและซอสปรุงรสอื่นๆ เช่น นํ ้าจิ ้มสะเต๊ , นํ ้าจิ ้มบ๊ วย, นํ ้าจิ ้มสุกี ้, นํ ้าสลัด, ซอสถัว่ เหลือง และซอสรสผลไม้ ต่าง ๆ เป็ นต้ น

ปี 2555 รายได้ กลุม่ นี ้มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.83 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก
ผู้บริโภคเริ่ มปรับตัวรับกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปได้
บริษัทจึงร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้ าในการจัด
ส่งผลทําให้ บริษัท
กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ กบั ผู้บริโภคในต่างประเทศเพื่อให้ ร้ ูจกั สินค้ าของบริษัทมากยิ่งขึ ้น
สามารถสร้ างการเติบโตของรายได้ ในปี 2555 เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะกลุม่ สินค้ าซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้ม ประกอบกับ
บริษัทปรับขึ ้นราคาสินค้ าในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนค่าแรงงานที่มีการปรับขึ ้นตามนโยบาย
ของภาครัฐ
ปี 2556 รายได้ กลุ่มนี ้เท่ากับ 392.07 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.76 เมื่อเทียบกับปี
ก่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท มุ่ง เน้ น ส่ง เสริ ม การตลาดโดยจัด รู ป แบบบูธ ในงานแสดงสิ น ค้ า ต่ า งๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศให้ มีความน่าสนใจ เพิ่มพนักงานประจําบูธเพื่อแนะนําสินค้ าของบริ ษัทได้ อย่างทัว่ ถึงเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ทําให้ ปริ มาณจําหน่ายเพิ่มขึ ้นประกอบกับในปี 2556 ราคาสินค้ าได้ มีการปรับขึ ้นแล้ วในขณะที่ช่วงเดือนมกราคมกรกฎาคม ของปี ก่อนยังไม่ได้ มีการปรับขึ ้น
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 114.30 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 75.47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 51.45 เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ มีการปรับขึน้ ราคาสินค้ า
ของบริ ษัทตัง้ แต่ปี 2556 ส่งผลทําให้ บริ ษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
นอกจากนีบ้ ริ ษัทพยายามที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนํ า้ จิม้ ไปยังลูกค้ าเดิมที่ซื ้อสินค้ ากลุ่มอื่นๆ ของ
บริ ษัท แต่ไม่ได้ ซื ้อผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนํา้ จิม้ จากบริ ษัทให้ หนั มาซื ้อสินค้ ากลุ่มนีก้ ับบริ ษัทด้ วย ประกอบกับ
พยายามขยายฐานลูกค้ าไปยังลูกค้ ารายใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น โดยเน้ นการส่งเสริ มการขายให้ มีการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นยอดขายของบริษัทให้ เพิ่มสูงขึ ้น
รายได้ จากผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหาร
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเครื่ องประกอบอาหาร ได้ แก่ กะทิสําเร็จรูป เครื่ องแกงต่างๆ พริ ก
แดงบด พริ กบดกระเทียม เครี่ องปรุ งอื่นๆ และว๊ อคซอสทุกชนิด กลุ่มสินค้ ากลุ่มนี ้มียอดขายเป็ นอันดับ 2 ของบริ ษัท
ส่วนที่ 2.12 หน้ า 12

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

โดยลูกค้ าในทวีปยุโรปถือเป็ นลูกค้ าหลักของบริษัท สินค้ าที่จําหน่ายส่วนใหญ่ในปี 2556 เป็ นสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า
ของบริ ษัทประมาณร้ อยละ 89 ตราสินค้ าของลูกค้ าและตราสินค้ าอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 11 โดยมีรายได้ เท่ากับ
86.16 ล้ านบาท 62.56 ล้ านบาท และ 82.66 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อย
ละ (27.39) และร้ อยละ 32.13 ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ
ปี 2555 รายได้ กลุม่ นี ้มีอตั ราการเติบโตลดลงร้ อยละ (27.39) เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากผู้จดั
จําหน่ายมีการสต๊ อกสินค้ าประเภทกะทิสําเร็ จรู ปไว้ เป็ นจํานวนมากในช่วงปลายปี ก่อนเนื่องจากคาดว่ากะทิจะไม่
เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด สําหรับปี 2556 รายได้ กลุม่ นี ้มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.13 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ ้นของยอดจําหน่ายกะทิ และเครื่ องแกง โดยยอดจําหน่ายกะทิเพิ่มขึ ้นเนื่องจากสินค้ าที่ผ้ จู ดั จําหน่ายสต๊ อก
ของไว้ เป็ นจํานวนมากลดลงกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ และเครื่ องแกงเพิ่มขึ ้นเนื่องจากยอดสัง่ ซื ้อของลูกค้ าเก่าที่กลับมา
สัง่ ซื ้อเครื่ องแกงกับบริษัทอีกครัง้
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 26.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึง่ เท่ากับ 15.56 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 67.87 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ ้นนี ้มาจากทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าเดิมที่
เพิ่มคําสัง่ ซื ้อสินค้ าและกลุ่มลูกค้ าใหม่ที่บริ ษัทได้ พยายามขยายฐานลูกค้ าโดยเน้ นการส่งเสริ มการขายให้ มีการจัด
โปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัทให้ เพิ่มสูงขึ ้น
รายได้ จากผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม ได้ แก่ นํ ้ามะพร้ าว และเครื่ องดื่มอื่นๆ เช่น อโลวอเตอร์ และโกจิ
เบอรี่ เป็ นต้ น สินค้ ากลุ่มนี ้เป็ นสินค้ าที่ขายดีรองจากเครื่ องแกงและเครื่ องประกอบอาหาร โดยสินค้ ากลุ่มนี ้ได้ รับ
ความนิ ย มจากลูก ค้ า ทวี ป อเมริ ก าเป็ นหลัก สิน ค้ า ที่ จํ า หน่ า ยในปี 2556 เป็ นสิน ค้ า ภายใต้ ต ราสิน ค้ า ของบริ ษั ท
ประมาณร้ อยละ 48 ตราสินค้ าของลูกค้ าประมาณร้ อยละ 52 โดยมีรายได้ เท่ากับ 63.67 ล้ านบาท 55.74 ล้ านบาท
และ 52.51 ล้ านบาทในปี 2554-2556 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ (12.45) และร้ อยละ (5.79)
ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ
ปี 2555 รายได้ กลุ่มนี ้มียอดขายลดลงเหลือ 55.74 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อยละ (12.45) สาเหตุ
หลักมาจากลูกค้ ารายใหญ่ ของบริ ษัทที่เคยว่าจ้ างให้ ผลิตเครื่ องดื่มภายใต้ ตรายี่ห้อที่ลกู ค้ ากําหนดเพื่อทดลองทํา
การตลาดในปี ก่อนไม่มียอดการสัง่ ซื ้อในปี 2555
ปี 2556 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 52.51 ล้ านบาท มีจํานวนใกล้ เคียงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเครื่ องดื่มอื่นๆ มี
จํานวนลดลง ในทางกลับกันรายได้ จากกลุ่มนํ ้ามะพร้ าวเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีตวั แทนจําหน่ายรายใหม่เพิ่มเพื่อ
จําหน่ายสินค้ าของบริษัทในอเมริกา
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 14.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งเท่ากับ 10.62 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 32.39 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของยอดขายนํ า้
มะพร้ าวเนื่องจากลูกค้ าของบริษัทสามารถเปิ ดตลาดไปยังพื ้นที่ใหม่ๆ ได้ ส่งผลทําให้ ยอดผลิตและจําหน่ายของบริ ษัท
เติบโตเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายของลูกค้ า ในขณะที่ลกู ค้ ารายใหม่ที่เข้ ามาช่วงปี 2556 เริ่ มมียอดสัง่ ซื ้อ
สินค้ าเพิ่มขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ประกอบกับไม่มีการปรับขึ ้นราคาสินค้ าทําให้ มีลกู ค้ ารายใหม่ๆ สนใจ
และติดต่อเข้ ามาเพื่อขอซื ้อสินค้ าจากบริษัทเพื่อไปจําหน่ายต่อ
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รายได้ จากผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จพร้ อมรับประทาน
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จพร้ อมรับประทานเท่ากับ 13.54 ล้ านบาท 15.67 ล้ านบาท
และ 19.08 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 15.73 และร้ อยละ 21.76 ใน
ปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ รายได้ กลุ่มนี ้มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นภายหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคเริ่ มปรับตัวรับกับสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศกลุ่มลูกค้ าที่เข้ าสู่ภาวะถดถอย และหันมาพึ่งพิงอาหารสําเร็ จรู ปกันเพิ่มขึน้ แทนการ
ทําอาหารสดรับประทานที่บ้าน ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 บริ ษัทจัดให้ มีการส่งเสริ มการขายเพื่อ
กระตุ้นให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้น
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 4.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนซึง่ เท่ากับ 1.31 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 233.59 โดยเป็ นผลสืบเนื่องจากการส่งเสริ มการขายในช่วง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
รายได้ จากผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สําเร็จรูปและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ เช่น นํ ้ามะพร้ าวแช่แข็ง ใบตอง
แช่แข็ง เส้ นก๋วยเตี๋ยว นํา้ มันสําหรับทําอาหาร มะขามไร้ เมล็ด ผลไม้ ในนํา้ เชื่อม เป็ นต้ น เท่ากับ 56.94 ล้ านบาท
62.48 ล้ านบาท และ 62.33 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 9.73 และ
ร้ อยละ (0.24) ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดับ สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 รายได้ กลุม่ นี ้เท่ากับ 20.32
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 11.38 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 78.56 โดย
รายได้ กลุ่มนี ้ภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทมีสดั ส่วนร้ อยละ 99 และภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ขายร้ อยละ1 ซึ่งส่วนใหญ่
สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ขายจะเป็ นสินค้ าที่ลกู ค้ าสัง่ เพิ่มเข้ ามาเพื่อให้ พื ้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ เต็มพื ้นที่
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ จากการลงทุนประกอบด้ วย กําไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ รายได้ ดอกเบี ้ย
รับจากธนาคาร และเงินปั นผลรับ มีจํานวนเท่ากับ 0.70 ล้ านบาท 20.14 ล้ านบาท 0.09 ล้ านบาท และ 0.01 ล้ าน
บาท ในปี 2554-2556 และสําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ รายได้ จากการลงทุนในปี 2555 มีจํานวน
สูงเนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายที่จะเลิกนํากระแสเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีการจําหน่าย
พอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี ้ที่บริ ษัทได้ ทยอยลงทุนในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาออกไปในเดือนธันวาคม
2555 เพราะไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัท และมีกําไรจากการจําหน่ายพอร์ ตการลงทุนดังกล่าวจํานวน 19.22 ล้ านบาท
ดังนันรายได้
้
จากการลงทุนในปี 2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557 จึงคงเหลือเพียงดอกเบี ้ยรับจากธนาคาร
ปี 2554

กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
หลักทรัพย์และตราสารหนี ้
ดอกเบี ้ยรับจากธนาคาร
เงินปั นผลรับ
รวมรายได้ จากการลงทุน

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
0.35
0.07 19.22
3.56
0.06
0.28
0.70

ปี 2555

0.01
0.05
0.14

0.11
0.81
20.14

ปี 2556

0.02
0.15
3.73
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รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นประกอบด้ วย รายได้ จากการขายขยะและเศษซาก กําไรจากการจําหน่ายทรั พย์ สิน รายการ
ปรับปรุง และอื่นๆ มีจํานวนเท่ากับ 5.30 ล้ านบาท 4.36 ล้ านบาท 1.04 ล้ านบาท และ 0.33 ล้ านบาท ในปี 25542556 และสําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ
ต้ นทุนขายสินค้ า
ั ฑ์ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าในปี 2554-2556 ประกอบด้ วย วัตถุดิบ ซึ่งได้ แก่ พริ ก นํ ้าตาล และบรรจุภณ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 77-78 ค่าแรงงานทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7-8 และค่าโสหุ้ยการผลิต
ซึง่ ได้ แก่ เงินเดือนและค่าแรงทางอ้ อม ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้ น คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 15-16 ของรายได้ จากการขายสินค้ า ต้ นทุนขายสินค้ ามีแนวโน้ มลดลงถึงแม้ ว่ารายได้ จาก
การขายของบริษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ตารางแสดงรายละเอียดต้ นทุนขายสินค้ าในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
วัตถุดิบ
318.36 62.08 313.80 58.19
349.36 57.40
ค่าแรงงานทางตรง
26.45
5.16 28.06
5.20
40.03 6.58
ค่าใช้ จ่ายในการผลิต
61.12 11.92 64.02 11.87
82.33 13.53
รวม
405.93 79.16 408.38 75.47
471.73 77.51
รายได้ จากการขายสินค้ า 512.82
541.10
608.65
1/ ร้ อยละของรายได้ จากการขายสินค้ า

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
68.08 59.54
93.46 52.16
7.71
6.74
10.08
5.63
16.46 14.40
16.37
9.14
92.25 80.68
119.91 66.93
114.34
179.17

ต้ นทุนขายสินค้ าเท่ากับ 405.93 ล้ านบาท 408.38 ล้ านบาท และ 471.73 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้ จากการขายสินค้ าร้ อยละ 79.16 ร้ อยละ 75.47 และร้ อยละ 77.50 ในปี 2554-2556 ตามลําดับ
ปี 2555 ต้ นทุนสินค้ าขายมีจํานวนใกล้ เคียงกับปี 2554 ถึงแม้ วา่ ปริมาณการจําหน่ายโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ ้น
สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของต้ นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีการพัฒนาส่วนผสมในการผลิตโดยใช้
วัตถุดิบใหม่ที่มีต้นทุนตํ่ากว่าแต่ยงั ให้ รสชาติและคุณภาพใกล้ เคียงเดิม อาทิเช่น เครื่ องแกงกระป๋ อง ต้ มยํา ประกอบ
กับราคาวัตถุดิบที่เคยปรั บเพิ่มขึน้ ในปี 2554 เช่นมะพร้ าวมี การปรั บราคาลดลง ในขณะเดียวกันบริ ษัทพยายาม
ต่อรองลดราคาวัตถุดิบจากผู้จดั จําหน่ายรายเดิมและพยายามจัดหาวัตถุดิบจากผู้จําหน่ายรายใหม่ๆ ที่ให้ ต้นทุนตํ่า
กว่าเดิม
ปี 2556 ต้ นทุนขายสินค้ าเท่ากับ 471.73 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 63.35 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน หรื อมี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้ ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แต่เมื่อนํามาคิดเป็ นสัดส่วนของรายได้ จากการขายจะเห็นได้ ว่ามีสดั ส่วน
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 75.47 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 77.50 ล้ านบาท ในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีการปรับขึ ้น
ค่าแรงขันตํ
้ ่าตามนโยบายของภาครัฐจึงส่งผลทําให้ ค่าแรงงานทางตรงเพิ่มขึ ้นจาก 28.06 ล้ านบาท เป็ น 40.03 ล้ าน
บาท และการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายในการผลิตเนื่องจากบริ ษัทมีการปรับขึน้ เงินเดือนสําหรับค่าแรงงานทางอ้ อม
ประกอบกับบริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงเพิ่มขึ ้นสุทธิอีก 6.31 ล้ านบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ
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สินค้ าคงเหลือ) ค่าเช่าห้ องเก็บวัตถุดิบเพิ่มขึน้ ตามพื ้นที่ที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงานเนื่องจากมีการใช้ เครื่ องจักรเพื่อการผลิตเพิ่มขึ ้น
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 ต้ นทุนขายสินค้ าเท่ากับ 119.91 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 92.25 ล้ านบาท โดยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 1
ของปี 2557 มี ก ารปรั บ ขึ น้ เงิ น เดื อ นค่า แรงทางตรงในขณะที่ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นยัง ไม่ไ ด้ มีก ารปรั บ ขึ น้ ส่ว น
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตมีจํานวนใกล้ เคียงเดิมถึงแม้ ว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทได้ รับรู้ผลกระทบจากการปรับขึ ้น
ค่าแรงทางอ้ อมแล้ วก็ตาม ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัมมีการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงจํานวน 1.84 ล้ านบาท ซึง่
เป็ นผลมาจากการปรับนโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงในช่วงต้ นปี 2557 ที่ผ่านมา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้ อสินค้ าคงเหลือ) อย่างไรก็ตามเมื่อคิดเป็ นสัดส่วนเทียบกับรายได้ จากการขายจะเห็นได้ ว่ามีสดั ส่วนลดลงจาก
ร้ อยละ 80.68 เหลือ 66.93 สําหรั บงวดสามเดือนแรกของปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายคงที่ต่อหน่วยลดลงเมื่อจํานวนการผลิตเพิ่มขึน้ ก่อให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale)
ประกอบกับต้ นทุนนํ ้ามะพร้ าวในช่วงสามเดือนแรกของปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรขัน้ ต้ น
กําไรขันต้
้ นมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 106.89 ล้ านบาท 132.72 ล้ าน
้ นเพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 20.84 เป็ นร้ อยละ 24.53 และลดลงเหลือ
บาท และ 136.93 ล้ านบาท และมีอตั รากําไรขันต้
ร้ อยละ 22.50 ในปี 2554-2556 ตามลําดับ ทังนี
้ ้เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัทพยายามส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ที่ให้
อัตรากําไรสูง ประกอบกับบริ ษัทพยายามลดต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิตโดยการคิดค้ นสูตรส่วนผสมทดแทนใหม่ที่
ประหยัดกว่าแต่ให้ รสชาดและคุณภาพคงเดิม การควบคุมราคาต้ นทุนวัตถุดิบโดยการเจรจาต่อรองกับผู้จดั จําหน่าย
ในขณะเดียวกันพยายามที่จะควบคุมค่าใช้ จ่ายในการผลิตให้ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และจากพยายามดังกล่าว
ส่งผลทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นในปี 2554-2555 ส่วนในปี 2556 อัตรากําไรขันต้
้ นลดลง
เนื่องจากการปรับขึ ้นของค่าแรงและการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง
สําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2557 บริ ษัทมีกําไรขันต้
้ น 59.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนซึ่งเท่ากับ 22.09 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นเท่ากับ 19.32 ล้ านบาท และ 33.07 ล้ านบาท ในช่วง
สามเดือนแรกปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ อัตรากําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นเนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 56.70 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการจําหน่ายสินค้ าได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นประกอบกับภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนลงส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
จากการขายสินค้ าเป็ นเงินบาทเพิ่มขึ ้นโดยที่มิได้ มีการปรับราคาขาย นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทมีปริ มาณการจําหน่าย
สิน ค้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ยัง ส่ง ผลทํ า ให้ เ กิ ด การประหยัด ต่ อ ขนาดสํ า หรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยคงที่ ต่ า ง ๆ เช่ น ค่า เช่ า ที่ ดิ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม ค่าจ้ างหัวหน้ าโรงงาน เป็ นต้ น ประกอบกับการที่ต้นทุนนํ ้ามะพร้ าวในงวดสามเดือนแรกของปี 2557
้ นเฉลี่ยของสินค้ าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมี
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปี ก่อน ทังนี
้ ้ อัตรากําไรขันต้
ความแตกต่างกันไป โดยปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557 อัตรากําไรขัน้ ต้ นเฉลี่ยของกลุ่มผลิตภัณฑ์
หลักๆ ของบริษัทอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 17-40
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 88.73 ล้ านบาท 117.61 ล้ านบาท และ 134.01 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.30 ร้ อยละ 21.74 และร้ อยละ 22.02 ในปี 2554-2556 ตามลําดับ และเท่ากับ 23.87 ล้ านบาท
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และ 36.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.88และร้ อยละ 20.55 สําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2556 และ 2557
ตามลําดับ
ปี 2554

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
1/
1/
1/
1/
ล้
า
นบาท
ร้
อ
ยละ
ล้
า
นบาท
ร้ อยละ1/
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
19.86
3.87 29.40
5.43 39.08
6.42
5.66
4.95 10.39
5.80

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

68.87

13.43

88.21

16.30

94.93

15.60

18.21

15.93

26.42

14.75

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหาร
รายได้ จากการขายสินค้ า

88.73

17.30

117.61

21.74

134.01

22.02

23.87

20.88

36.81

20.55

512.82 100.00 541.10 100.00 608.65 100.00 114.34 100.00 179.17 100.00

1/ ร้ อยละของรายได้ จากการขายสินค้ า

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายในปี 2554-2556 ประกอบด้ วย ค่านายหน้ าประมาณร้ อยละ 44-48 ค่าขนส่งออก
ประมาณร้ อยละ 19-32 ค่าส่งเสริ มการขายประมาณร้ อยละ 14-27 และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประมาณร้ อย
ละ 7-10 ของค่าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2554-2556 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขาย 119.86 ล้ านบาท 29.40 ล้ านบาท และ 39.08 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 3.87 ร้ อยละ 5.43 และร้ อยละ 6.42 ของรายได้ จากการขายตามลําดับ ปี 2555-2556 ค่าใช้ จ่าย
ในการขายเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับขึ ้นอัตราค่านายหน้ าจ่าย รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้ าในการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคในต่างประเทศรู้ จักสินค้ าของบริ ษัทมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกันมีการรั บ
พนักงานฝ่ ายขายต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง รวมถึงค่าขนส่งสินค้ าจากโรงงานไปยังท่าเรื อ
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขนส่งที่เพิ่มขึ ้นตามยอดขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายสําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 เท่ากับ 10.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน 4.73 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่านายหน้ าที่เพิ่มขึน้ ตามยอดขายและ
จํานวนนายหน้ าที่เพิ่มขึ ้น 1 ราย การเพิ่มขึ ้นของค่าขนส่งและค่าส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ สงู ขึ ้น และ
การเริ่มดําเนินการขายในประเทศ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารในปี 2554-2556 ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประมาณร้ อยละ 36-42
ค่าสาธารณูปโภคและค่าเดินทางประมาณร้ อยละ 22-29 ค่าที่ปรึกษา ค่ารับรองและค่าบริการต่างๆประมาณร้ อยละ
20-22 และอื่นๆ ประมาณร้ อยละ 19-20 ของค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 68.87 ล้ านบาท 88.21 ล้ านบาท และ 94.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อย
ละ 13.43 ร้ อยละ 16.30 และร้ อยละ 15.60 ของรายได้ จากการขายสินค้ า ในปี 2554-2556 ตามลําดับ
ปี 2555 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 19.34 ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการปรับขึ ้นอัตราเงินเดือน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการปรับขึ ้นค่าแรงขัน้ ตํ่าของภาครัฐส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึน้ 5.80
ล้ านบาท การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมลูกค้ าและงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย 3.01 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาด้ านต่างๆ และค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมกับธนาคาร
เนื่องจากมีการขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเพื่อซื ้อที่ดินขยายโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง รวม 3.94 ล้ าน
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บาท นอกจากนี ้ในปี 2555 บริ ษัทมีการตังหนี
้ ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกค้ า 2 รายที่ค้างชําระนานเกิน 1 ปี จํานวน 2.62
ล้ านบาท และมีการตังสํ
้ ารองสินค้ ามีปัญหาที่ตา่ งประเทศอีกจํานวน 2.41ล้ านบาท
ปี 2556 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 94.93 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.73 ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในระหว่าง
ปี 2556 บริ ษั ท ได้ รั บ ผลกระทบจากการปรั บ ขึ น้ เงิ น เดื อ นพนัก งานตามนโยบายค่า แรงขัน้ ตํ่ า เต็ม ตลอดปี 2556
ประกอบกับในระหว่างปี บริ ษัทมีการรับพนักงานในส่วนงานบริ หารเพิ่มนอกจากนี ้ยังมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการจ่าย
หุ้นเป็ นเกณฑ์ซงึ่ ไม่ใช่คา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินจํานวน 7.49 ล้ านบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อส่วนของผู้ถือหุ้น)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 เท่ากับ 26.42 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.21 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักยังคงมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายพนักงานที่มีการปรับขึ ้นอัตรา
เงินเดือนประจําปี และเงินเดือนของส่วนงานบริ หารที่รับเพิ่มเข้ ามาระหว่างปี 2556 ซึง่ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ไม่
มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มเข้ ามากลุม่ นี ้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ได้ รวมค่าใช้ จ่ายของพนักงานกลุม่ นี ้เข้ า
ไปแล้ ว
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ
ในงวดสามเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 8.54 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จาก 1.10 ล้ านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 การขาดทุนจากอัตราดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจาก บริ ษัทมีการทํา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าไว้ โดยมีอตั ราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับประมาณ 38-42 บาทต่อยูโร อย่างไรก็ดี
สืบเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปี 2556 ส่งผลให้ ค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องจนอยู่ที่ระดับ
43-44 บาทต่อยูโรในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ซึง่ ส่งผลให้ บริษัทเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ ้น
ความสามารถในการทํากําไร (ไม่ รวมรายได้ จากการลงทุน)
ความสามารถในการทํากําไรขันต้
้ นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นมาโดยตลอด จาก 106.89 ล้ านบาท 132.72 ล้ าน
บาท และ 136.93 ล้ านบาท ในขณะที่กําไรจากการดําเนินงานลดลงจาก 24.07 ล้ านบาท 21.71 ล้ านบาท และ
้ น ร้ อยละ 20.84 ร้ อยละ 24.53 และร้ อยละ 22.50 อัตรากําไรจากการ
10.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ ้การลดลงของ
ดําเนินงานร้ อยละ ร้ อยละ 4.69 ร้ อยละ 4.01 และร้ อยละ 1.68 ในปี 2554 – 2556 ตามลําดับ ทังนี
กําไรจากการดําเนินงานในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่งรายการ
หลักๆ ได้ แก่ ค่านายหน้ าที่เพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้นและจากการปรับขึ ้นอัตราค่านายหน้ า การเพิ่มขึ ้นของการ
ส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานตามการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ตํ่าของ
ภาครัฐ รวมถึงการตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญและสินค้ ามีปัญหา 5.03 ล้ านบาท
ปี 2556 บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมีการ
ปรับขึ ้นอัตราการจ่ายค่านายหน้ า มีการรับพนักงานในส่วนงานบริ หารเพิ่มเติม รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจ่าย
หุ้นเป็ นเกณฑ์ซงึ่ ไม่ใช่คา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินจํานวน 7.49 ล้ านบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อส่วนของผู้ถือหุ้น)
สําหรับงวดสามเดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกําไรขันต้
้ นเท่ากับ 59.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่ อนซึ่งเป็ นไปตามปริ มาณขายที่เพิ่มขึน้ และการได้ รับประโยชน์ จากการที่ค่าเงิ นบาทอ่อนตัวลง
ประกอบกับบริษัทสามารถใช้ ต้นทุนคงที่ได้ อย่างเต็มที่ยิ่งขึ ้นส่งผลทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาดและมีผลทําให้ อตั รา
กําไรขันต้
้ นของงวดสามเดือนแรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 33.07 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่าค่าเงินบาทจะมีการอ่อน
ตัวลงและส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ ที่แปลงเป็ นเงินบาทเพิ่มสูงขึ ้นโดยที่มิได้ มีการปรับขึ ้นราคาสินค้ าก็ตาม แต่บริ ษัทก็
มิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการที่ ค่ า เงิ น บาทอ่ อ นตัว ลงได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารทํ า สัญ ญาขายเงิ น ตรา
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ต่างประเทศล่วงหน้ าไว้ ในขณะที่สถานการณ์ ค่าเงินบาทอ่อนลงเกินกว่าระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่บริ ษัทกําหนดใน
สัญญาขายเงินต่างต่างประเทศล่วงหน้ า จึงส่งผลให้ บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย
มีอตั รากําไรจากการดําเนินงาน (ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน)เท่ากับร้ อยละ 7.95 ในขณะที่ในงวดสามเดือนแรกของ
ปี 2556 บริษัทมีกําไรขันต้
้ น 22.09 ล้ านบาทซึง่ ไม่มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จึงส่งผลให้
บริ ษัทมีอตั รากําไรจากการดําเนินงาน(ไม่รวมรายได้ จากการลงทุน) ติดลบร้ อยละ (2.34)
เนื่ องจากบริ ษัทใช้ แหล่งเงินทุนจากภายในเพื่อใช้ หมุนเวียนในกิจการ จึงทํ าให้ ต้นทุนทางการเงินของ
บริ ษัทมีจํานวนไม่มากอยู่ระหว่าง 0.67-1.23 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการส่งออกจาก BOI ซึ่ง
ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม จึงทําให้ ค่าใช้ จ่าย
ทางภาษี ของบริ ษัทมีจํานวนไม่มากประมาณ 0.19-1.24 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557
จึง ส่งผลทํ า ให้ กํา ไร(ขาดทุน )สุท ธิ มี จํา นวนใกล้ เคี ยงกับ กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน โดยมี การปรั บ ตัว เพิ่มขึน้ จาก
(ขาดทุน) สุทธิ 22.91 ล้ านบาท เป็ น 19.80 ล้ านบาท 8.87 ล้ านบาท และ 14.01 ล้ านบาท (ไม่รวมรายได้ จากการ
ลงทุน) หรื อคิดเป็ นอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้ อยละ 4.27 ร้ อยละ 3.66 ร้ อยละ 1.44 และร้ อยละ 7.82 ในปี 25542556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
22.09 19.32 59.26 33.07
(2.68) (2.34) 14.24 7.95
(2.96) (2.59) 14.01 7.82

ล้ านบาท ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
กําไรขันต้
้ น
106.89 20.84
132.72
24.53 136.93 22.50
1/
2/
กําไรจากการดําเนินงาน
24.07 4.69
21.71
4.012/
10.20 1.68
1/
3/
3/
กําไรสุทธิ
21.91 4.27
19.80
3.66
8.78 1.44
1/ กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิไม่รวมรายได้ จากการลงทุน
2/ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = (กําไรจากการดําเนินงาน – รายได้ จากการลงทุน) / รายได้ จากการขาย
3/ อัตรากําไรสุทธิ = (กําไรสุทธิ – รายได้ จากการลงทุน) / รายได้ รวม
รายได้ รวม = รายได้ จากการขายสินค้ า+รายได้ จากการลงทุน+กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ+รายได้ อื่น

12.2.2

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์

สิน ทรั พ ย์ ร วมประกอบด้ ว ย สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นประมาณร้ อยละ 40-62 และสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวี ย น
ประมาณร้ อยละ 38-60 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ แก่
ลูกหนี ้การค้ าร้ อยละ 12.74 สินค้ าคงเหลือร้ อยละ 19.38 และที่ดินอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิร้อยละ 39.95 รวมคิด
เป็ นร้ อยละ 72.07 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจาก 217.71 ล้ านบาท เป็ น 264.79 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554-2555
สาเหตุหลักที่ทําให้ สินทรัพย์รวมในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 47.08 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีการซื ้อที่ดินในเขตพื ้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้เพื่อรองรับการก่อสร้ างโรงงานแห่งที่ 2 จํานวน 35.72 ล้ านบาท และเกิดจากการที่บริ ษัท
จําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายและมีกําไรจากการขาย 19.22 ล้ านบาท ณ วันสิ ้นปี 2555 โดยบันทึกเป็ นรายการหนึ่งใน
ลูกหนี ้อื่น ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมมีจํานวนลดลงเหลือ 238.87 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีมลู ค่าลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากในระหว่างปี บริ ษัทไม่ได้ มีการซื ้อ
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สินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างมีนยั สําคัญ การจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ กรรมการ ประกอบกับในระหว่างปี
บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลซึง่ เป็ นเงินสดออกไป การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสินทรัพย์รวม มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ก้ ารค้ าของบริ ษัท เกื อ บทัง้ หมดเป็ นลูกหนี ก้ ารค้ า ต่า งประเทศมีจํ านวนเท่า กับ 34.06 ล้ านบาท
33.25 ล้ านบาท 30.44 ล้ านบาท และ 59.05 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.65 ร้ อยละ 12.56 ร้ อยละ 12.74 และ
ร้ อยละ 20.98 ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ า
จาก 30.44 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556 เป็ น 59.05 ล้ านบาทนันเป็
้ นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2557
บริ ษัทมีเงื่อนไขการรับชําระเงิน 3 แบบหลักๆ ได้ แก่ DP T/T และ L/C โดยให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า
ต่างประเทศอยู่ระหว่าง 0-45 วัน และลูกค้ าในประเทศ 60 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19-24 วัน
ในปี 2554-2556 และสําหรั บงวดสามเดือนแรกปี 2557 ทัง้ นี ้ ยอดคงเหลือของลูกหนี ก้ ารค้ าของบริ ษัท ณ สิน้ ปี
2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 แยกตามอายุหนี ้คงค้ างนับจากวันที่ถงึ กําหนดชําระได้ ดงั นี ้

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- น้ อยกว่า 3 เดือน
- 3 – 6 เดือน
- 6 – 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 1/
ลูกหนีก้ ารค้ า –สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 มี.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1.26
3.71
3.55
9.89
1.04
3.16
15.89
25.77
30.23 88.75
29.83 83.17
29.11 88.07
43.02
69.77
0.01
0.03
0.24
0.72
0.16
0.26
2.57
7.54
2.48
6.92
2.66
8.05
2.60
4.21
34.06 100.00
35.87 100.00
33.05 100.00
61.67 100.00
(2.62) (7.29)
(2.62) (7.91)
(2.62) (4.24)
34.06 100.00
33.25 92.71
30.44 92.09
59.05
95.76

หมายเหตุ : 1/ บริ ษัทมีนโยบายตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากอายุลกู หนี ้และจากประวัติการชําระหนี ้รวมถึงการคาดการณ์
เกี่ยวกับการชําระหนี ้ในอนาคตของลูกค้ า โดยกําหนดอัตราการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระ 6-9 เดือน ใน
อัตราร้ อยละ 50 ค้ างชําระ 9-12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 75 และมากกว่า 12 เดือน ในอัตราร้ อยละ 100

ลูกหนี ้การค้ าของบริษัทที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ3-26 เกินกําหนดชําระน้ อยกว่า
3 เดือนอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 70-89 เกินกําหนด 3-12 เดือน อยูร่ ะหว่างร้ อยละ 0-1 และลูกหนี ้การค้ าที่เกินกําหนดชําระ
เกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไปมีจํานวนร้ อยละ 4-8 ของลูกหนี ้การค้ า
การที่บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนีก้ ารค้ าอยู่ในช่วงค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือนในสัดส่วนค่อนข้ างมาก เนื่องจาก
บริ ษัทมีการนับอายุลกู หนี ้การค้ าตังแต่
้ วนั ที่ส่งสินค้ าลงเรื อ (B/L Date) ในขณะที่ลกู ค้ าของบริ ษัทจะจ่ายชําระค่า
สินค้ าเมื่อสินค้ าเดินทางมาถึงซึ่งโดยทัว่ ไปใช้ ระยะเวลาหลังจากวันที่ส่งสินค้ าลงเรื อประมาณ 1-2 เดือน ส่งผลให้
บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าอยู่ในกลุม่ ค้ างชําระไม่เกิน 3 เดือนในสัดส่วนค่อนข้ างมาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะส่งมอบเอกสารที่ใช้ ใน
การรับสินค้ าจากท่าเรื อให้ แก่ลกู ค้ าก็ตอ่ เมื่อลูกค้ าได้ มีการจ่ายชําระค่าสินค้ าแล้ ว
จากประสบการณ์ในอดีตลูกหนี ้การค้ าที่ค้างเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน มักไม่ค่อยเกิดขึ ้นหรื ออยู่
้ ปลายปี 2553 โดยมีจํานวนคงค้ าง ณ สิ ้นงวดแตกต่างกันอยู่
ในระดับตํ่า ซึ่งมีจํานวน 2 รายที่ค้างต่อเนื่องมาตังแต่
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ระหว่าง 2.48-2.66 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็ นผลของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บนั ทึก โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ลูกหนีร้ ายที่ 1 มียอดคงค้ าง 2.35 ล้ านบาท
้ ้ บริ ษัทได้ มีการหยุดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกหนี ้ทัง้ 2 รายแล้ ว
และลูกหนี ้รายที่ 2 มียอดคงค้ าง 0.25 ล้ านบาท ทังนี
ตังแต่
้ ปลายปี 2553 และมีการติดตามทวงถามหนี ้มาโดยตลอด โดยบริ ษัทได้ เริ่ มมีการดําเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกหนี ้ 1 ราย สําหรับลูกหนี ้อีก 1 ราย บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าไม่ควรดําเนินการทางกฎหมาย เนื่องจากที่ปรึกษา
กฎหมายให้ ความเห็นว่าค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการอาจไม่ค้ มุ กับมูลหนี ้ที่จะได้ รับ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการควบคุม
ลูกหนีค้ งค้ างเกินกําหนดเวลาในการชําระเงินและการจําหน่ายหนีส้ ญ
ู ของบริ ษัท ที่กําหนดว่าบริ ษัทจะดําเนินการ
ฟ้องร้ องลูกหนี ้ต่างประเทศที่ผิดนัดชําระหนี ้หากความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายพิจารณาแล้ วว่าผลประโยชน์ที่ได้
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จากการฟ้องร้ องคุ้มกับค่าใช้ จ่ายและเวลาในการฟ้องร้ อง ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2555 บริ ษัทได้ มีการตังสํ
จะสูญสําหรับลูกหนี ้การค้ าทัง้ 2 รายดังกล่าวเต็มจํานวนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลูกหนีอ้ ่ ืน
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31 ธ.ค. 56
ณ 31 มี.ค. 57
1/
1/
1/
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
ลูกหนี ้อื่นจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
- 27.09 10.23
ลูกหนี ้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรและ
- 11.18
4.22
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจํา2/
1.90
0.87
2.42
0.91
2.28
0.96
1.69
0.60
3/
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
2.04
0.94
1.51
0.57
2.64
1.11
3.38
1.20
4/
เงินทดรองจ่าย
0.53
0.25
1.04
0.39
0.22
0.09
0.08
0.03
อื่นๆ
0.80
0.37
0.66
0.25
0.01
0.03
0.01
รวม
5.27
2.42 43.90 16.58
5.15
2.15
5.18
1.84
หมายเหตุ
1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม
2/ เงินมัดจํา ได้ แก่ เงินมัดจําค่าบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับบรรจุวตั ถุดิบ เช่น ถังพลาสติก ถุง พาเลทเหล็ก พาเลทไม้ แผงไม้ กระดาษรอง เป็ น
ต้ น ที่บริ ษัทจะต้ องวางมัดจําให้ กบั ร้ านค้ าที่จําหน่าย และอื่นๆ
3/ ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ได้ แก่ ค่าเช่าที่ดินที่ตงโรงงานในนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจ่ายล่วงหน้ า ค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
ค่าบริ การตรวจติดตามระบบต่างๆ เช่น ระบบ ISO เป็ นต้ น และอื่นๆ
4/ เงินทดรองจ่ายพนักงาน ได้ แก่ เงินที่บริ ษัทสํารองจ่ายให้ กบั พนักงานสําหรับใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เช่น ค่าทําป้าย ค่า
ถังนํ ้าดื่ม ค่าซื ้อวัตถุดิบสด ซึง่ ต่อมาในไตรมาสที่ 3/2556 บริ ษัทได้ มีการยกเลิกการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพื่อซื ้อวัตถุดิบสดแล้ ว

ลูกหนี ้อื่นจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายเท่ากับ 27.09 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 ลูกหนี ้ดังกล่าวเกิดจาก
ในช่วงสิ ้นปี บริ ษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งอยู่ระหว่างรอรับชําระเงิน (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมหัวข้ อเงินลงทุนเผื่อขาย) ซึง่ ต่อมาในช่วงต้ นปี 2556 บริษัทได้ รับชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลูก หนี อ้ ื่ น จากการขายสิน ทรั พ ย์ ถ าวรและสิน ทรั พ ย์ อื่ น เกิ ด จากบริ ษั ท ขายสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบธุรกิจได้ แก่ บ้ านพักสวัสดิการพนักงาน ห้ องฟิ ตเนต สระว่ายนํ า้ เครื่ องตกแต่ง เฟอร์ นิเจอร์ และอื่นๆ ซึ่ง
ตังอยู
้ ่บนที่ดินของกรรมการในจังหวัดชลบุรีให้ กบั กรรมการในเดือนธันวาคม 2555 ในราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์แบ่งแยกทรัพย์สินของ
11.18 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อรายการระหว่างกัน) ทังนี
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กรรมการและบริ ษัทให้ ชัดเจนเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคตที่อาจเกิดขึน้ โดย ณ วันที่ 13
พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ รับชําระเงินจากการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
ั ฑ์ ลูกหนี ้ค่า
ลูกหนี ้อื่นๆ ได้ แก่ เช็ครับล่วงหน้ า ค่าขายทรัพย์สินเศษซาก เช่น อะไหล่เครื่ องจักร บรรจุภณ
ไฟฟ้ากรรมการ และอื่นๆ เท่ากับ 0.80 ล้ านบาท 0.66 ล้ านบาท 0.01 ล้ านบาท และ 0.03 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 25542556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ
สินค้ าคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 54

ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31ธ.ค. 56

ณ 31 มี.ค. 57

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
สินค้ าสําเร็จรูป

3.19

8.94

3.25

7.94

1.65

2.98

2.49

4.45

สินค้ าระหว่างผลิต

8.37

23.48

14.28

34.91

15.87

28.73

12.72

22.70

วัตถุดิบ และวัสดุหีบห่อ

24.09

67.58

22.81

55.76

37.71

68.29

39.70

70.85

สินค้ าระหว่างทาง
รวม

-

-

0.57

1.38

-

-

1.12

2.00

35.65

100.00

40.91

100.00

55.22

100.00

56.03

100.00

-

-

(2.62)

(6.41)

(8.93)

(16.17)

(2.50)

(4.46)

35.65

100.00

38.29

93.59

46.29

83.83

53.54

95.54

หัก ค่าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลง
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
1/

1/

นโยบายค่าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลง โดยกําหนดอัตราค่าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงดังนี ้
สําหรับปี 2555 - 2556
- สินค้ ากึ่งสําเร็ จรูปและสําเร็จรูปอายุ 9-12 เดือน ร้ อยละ 50 อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 75 และอายุมากกว่า 1.5 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 100
- วัตถุดิบ (ไม่รวมพริ กดอง) วัสดุหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 50 อายุมากกว่า 1.5 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ 100 ส่วนพริ กดอง
อายุเกิน 1 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 100
สําหรับปี 2557
- สินค้ ากึ่งสําเร็ จรูปและสําเร็ จรูปอายุ 9-12 เดือน ร้ อยละ 50 อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 75 และอายุมากกว่า 1.5 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 100
- วัตถุดิบ (ไม่รวมพริ กดอง) อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 25 อายุ 1.5-2 ปี ร้ อยละ 50 อายุมากกว่า 2 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ 100
- พริ กดอง อายุเกิน 1.5 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 100
- วัสดุหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 25 อายุ 1.5-2 ปี ร้ อยละ 50 อายุ 2-3 ปี ร้ อยละ 75 และอายุมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป
ร้ อยละ 100
- สารเคมี (อาหาร) อายุ 1-1.5 ปี ร้ อยละ 50 อายุมากกว่า 1.5 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 100

สินค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 35.65 ล้ านบาท 38.29 ล้ านบาท 46.29 ล้ านบาท และ 53.55 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 16.38 ร้ อยละ 14.46 ร้ อยละ 19.38 และร้ อยละ 19.02 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ
้ ้ สินค้ าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ ทังนี
มากเนื่องจากบริษัทมีการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ เพียงพอสําหรับการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้น
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ได้ แก่ นํ ้าตาล พริ ก นํ ้ามะพร้ าว บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น มีสดั ส่วนสูงสุดของสินค้ า
คงเหลือประมาณร้ อยละ 56-71 รองลงมาได้ แก่ สินค้ าระหว่างผลิตมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 23-35 โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวนสูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก มีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าเข้ ามา
เป็ นจํานวนมากดังจะเห็นได้ จากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทจึงมีการจัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตและมีสินค้ าที่
อยูร่ ะหว่างการผลิตเพิ่มขึ ้น
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สินค้ าสําเร็ จรู ปโดยปกติจะมีจํานวนไม่มากเนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่ จะผลิตตามคําสัง่ ซื ้อและเมื่อผลิต
เสร็ จแล้ วจะถูกส่งออกไปยังลูกค้ าในช่วงเวลาอันสัน้ โดยมีระยะเวลาในการขายสินค้ าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2-7 ในปี
2554-2556 และสําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ
ส่วนสินค้ าระหว่างทาง มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 1 ของสินค้ าคงเหลือ โดยสินค้ าระหว่างทางจะเป็ น
วัตถุดิบที่สงั่ ซื ้อจากต่างประเทศ เช่น นํ ้ามันพริก นํ ้ามันงา กระป๋ อง ฝา กระเทียม วาซาบิ เนื่องจากคุณภาพดี
ทังนี
้ ้ บริษัทมีการพิจารณาค่าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงจากสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวช้ าหรื อเสื่อมคุณภาพตาม
นโยบายที่บริ ษัทกําหนดอยู่เสมอ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2556 มีการตังค่
้ าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงเพิ่มขึ ้นจํานวน 6.31 ล้ าน
บาท ส่วนหนึ่งจะเป็ นตังค่
้ าเผื่อฯ สําหรับสินค้ าที่บริ ษัทมีแผนที่จะทําลายทิ ้ง เนื่องจากสินค้ าดังกล่าวไม่ได้ มาตรฐาน
จํานวนประมาณ 4.59 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าระหว่างผลิตประเภทนํ ้ามะพร้ าว เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการเพิ่ม
สายการผลิตนํ ้ามะพร้ าว 1 สายการผลิตเพื่อรองรับคําสัง่ ซื ้อในช่วงที่มีความต้ องการมาก แต่ในช่วงการทดลองผลิต
และเริ่ มผลิตจริ งในช่วงแรกบริ ษัทยังคงต้ องมีการปรับเครื่ องจักรเพื่อให้ สินค้ าที่ผลิตออกมาได้ คณ
ุ ภาพตามที่บริ ษัท
ต้ อ งการ อย่างไรก็ต าม ปั จจุบันสายการผลิตใหม่ดังกล่า วสามารถผลิตสิน ค้ า ได้ ตามคุณ ภาพที่ บ ริ ษั ท ต้ องการ
เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการตังค่
้ าเผื่อฯ ที่เกิดจากสินค้ าเสื่อมคุณภาพหรื อเคลื่อนไหวช้ า ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์ รองลงมาได้ แก่ สารเคมี และวัตถุดิบ โดยพิจารณาจากอายุของสินค้ าซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษัท สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2557เท่ากับ 53.55 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 7.25 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 สาเหตุหลักเนื่องจากการซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเตรี ยมการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อ
ของลูกค้ า และการปรับปรุ งนโยบายค่าเผื่อสินค้ ามูลค่าลดลงใหม่ โดยกําหนดอายุสินค้ าที่พิจารณาตังค่
้ าเผื่อฯ ยาว
ขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับอายุการใช้ งานจริ งของสินค้ าจึงส่งผลทําให้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลงจากอายุสินค้ ามีจํานวน
ลดลง
สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย วัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลืองอื่นๆ และอื่นๆ เท่ากับ 1.78 ล้ านบาท 2.78
ล้ านบาท 2.37 ล้ านบาท และ 2.91 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.82 ร้ อยละ 1.05 ร้ อยละ 0.99 และร้ อยละ
1.03 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ
ณ 31 ธ.ค. 54
วัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลืองอื่นๆ2/-4
อื่นๆ3/
รวม

ล้ านบาท
1.02

ณ 31 ธ.ค. 55

ร้ อยละ1/ ล้ านบาท
0.47
1.40

ณ 31ธ.ค. 56

ร้ อยละ1/ ล้ านบาท
0.53
1.06

ณ 31 มี.ค. 57

ร้ อยละ1/ ล้ านบาท
0.44
1.68

ร้ อยละ1/
0.60

0.76

0.35

1.38

0.52

1.31

0.55

1.23

0.44

1.78

0.82

2.78

1.05

2.37

0.99

2.91

1.03

1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม
2/ วัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลืองอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ ในโรงงานทัว่ ไป เช่น ฟิ มล์พนั พาเลท เทปกาว ผ้ า เทปใส นํ ้ายาโซเว้ นท์
3/ อื่นๆ เช่น ลูกหนี ้สรรพากร ภาษี ซื ้อ ภาษี นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่าย เป็ นต้ น
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สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย ได้ แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินรี สอร์ ท จังหวัดชลบุรี เนื ้อที่ 52
ไร่ 20ตารางวา ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท มูลค่าตามบัญชี 10.79 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 และ 14.97 ล้ านบาท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งต่อมาในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทได้ จําหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบนรี สอร์ ทให้ แก่
กรรมการพร้ อมทังโอนกรรมสิ
้
ทธิ์ และรับชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงทําให้ ไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
คงเหลือแล้ ว ณ สิ ้นปี 2556
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขายเกิดจากการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษัทโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ในความ
ต้ องการของตลาดเท่ากับ 16.46 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554แต่เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวมิใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทจึงมี
การจําหน่ายพอร์ ตการลงทุนดังกล่าวออกไปทัง้ หมดในเดือนธันวาคม 2555 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2555 ไม่คงเหลือ
ยอดเงินลงทุนเผื่อขาย แต่มีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 19.22 ล้ านบาท บันทึกอยู่ในรายได้ จากการ
ลงทุนปี 2555
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ณ 31 ธ.ค. 54

ณ 31 ธ.ค. 55

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

9.17

4.02

35.72

15.11

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

62.15

27.24

47.76

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

109.48

47.98

เครื่ องตกแต่งติดตังและเครื
้
่ องใช้ สํานักงาน

15.82

ยานพาหนะ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและติดตัง้
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ณ 31ธ.ค. 56

ร้ อยละ ล้ านบาท

ณ 31 มี.ค. 57

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

35.72

15.42

35.72

15.09

20.21

44.03

19.01

44.03

18.60

107.28

45.39

106.92

46.17

109.67

46.34

6.93

10.68

4.52

10.08

4.35

10.89

4.60

30.17

13.22

34.58

14.63

34.48

14.89

34.48

14.57

1.39

0.61

0.35

0.15

0.35

0.15

1.88

0.79

228.17

100.00

236.37

100.00

231.58

100.00

236.67 100.00

(124.54)

(54.58)

(125.98)

(53.30) (136.15)

(58.79)

(140.65) (59.43)

103.63

45.42

110.39

46.70

95.43

41.21

96.02

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจํานวนเท่ากับ 103.63 ล้ านบาท 110.39 ล้ านบาท 95.43 ล้ านบาท และ
96.02 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ณ สิ ้นปี 2555 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 6.76 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ก่อน โดยในระหว่างปี มี
การซื ้อสินทรัพย์เพิ่ม การจําหน่าย โอนสินทรัพย์ และตัดจําหน่ายออกจากบัญชี ที่สําคัญดังนี ้
รายการซื ้อสินทรัพย์หลักๆ ได้ แก่ 1) ซื ้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ชลบุรี เนื ้อที่รวม 12.757 ไร่
ในเดือนกันยายน 2555 มูลค่า 35.72 ล้ านบาท เพื่อนํามาก่อสร้ างโรงงานเพื่อขยายกําลังการผลิต ซึง่ ณ สิ ้นปี 2555
บริษัทยังไม่ได้ ดําเนินการก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ 2) ซื ้อยานพาหนะสําหรับใช้ ในโรงงานและผู้บริ หาร 8.22 ล้ านบาท
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และ 3) ซื ้อเครื่ องจักร เครื่ องตกแต่งติดตัง้ และมีงานระหว่างก่อสร้ าง 6.10 ล้ านบาท รวมราคาที่ซื ้อมาทังสิ
้ ้น 50.04
ล้ านบาท
รายการขาย โอนสิ น ทรั พ ย์ และตัด จํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ อ อกจากบัญ ชี ห ลัก ๆ เป็ นรายการขายโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ออก
จากบัญชีเพื่อให้ งบการเงินสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ ง ได้ แก่
1) ขายบ้ านพักสวัสดิการ ห้ องฟิ ตเนส สระว่ายนํ ้าบนที่ดินกรรมการ จ.ชลบุรี ราคาขายเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชี 7.21 ล้ านบาทในเดือนธันวาคม 2555 (ราคาประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในเดือนเมษายน
2556 เท่ากับ 7.70 ล้ านบาท) และขายเครื่ องตกแต่ง เฟอร์ นิเจอร์ และอื่นๆ ราคาขายเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 3.97 ล้ านบาท คิดเป็ นราคาขายซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชี รวม 11.18 ล้ านบาท ให้ แก่
กรรมการ ซึง่ บริษัทได้ รับชําระเงินจากการขายดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2556
2) สิน ทรั พ ย์ ที่ ห มดอายุก ารใช้ ง าน ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ โ รงงาน เครื่ อ งใช้ สํ า นัก งาน เครื่ อ งตกแต่ ง
สํานักงาน ซึ่งนําไปจําหน่ายเป็ นเศษซาก สินทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาทุน 10.72 ล้ านบาท มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.15 ล้ านบาท และราคาที่จําหน่ายเศษซากได้ เท่ากับ 0.10 ล้ านบาท
3) ตัดจําหน่ายสิ่งปลูกสร้ างออกจากบัญชี ได้ แก่ อาคารโรงข้ าวสาร อาคารบ้ านพักเรื อนรั บรอง อาคาร
โรงงานอาหาร และอื่นๆ ซึ่งมีราคาทุน 1.9 ล้ านบาท และมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
้ ้ สิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวได้ ถกู ทุบทําลายเพื่อก่อส้ างอาคารสํานักงานปั จจุบนั ที่
เท่ากับ 0.87 ล้ านบาท ทังนี
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังตังแต่
้ ปี 2549 แต่มิได้ ตดั ออกจากบัญชี
4) ทําสัญญาขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินรี สอร์ ทเนื ้อที่ 52 ไร่ 20 ตารางวาให้ แก่กรรมการ ราคาขาย
เท่ากับ 10.97 ล้ านบาท (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2555 เท่ากับ3 1.50 ล้ าน
บาท) แต่ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแก่กรรมการซึ่งมีการจ่ายเงินมัด
จํ า บางส่ว นเท่ า กับ 9.17 ล้ า นบาท รายการดัง กล่า วจึ ง ถูก โอนออกไปบัน ทึก ในรายการสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายแทน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อรายการระหว่างกัน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 14.96 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ก่อน
สาเหตุหลักเนื่องจากในระหว่างปี บริ ษัทมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเพียง 8.55 ล้ านบาท แต่มีการจําหน่ายสินทรัพย์
และโอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย (ที่ดินรี สอร์ ท) รวม 4.21 ล้ านบาท ประกอบกับบริ ษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ระหว่างปี 19.30 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ สินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทลดลง ณ วันสิ ้นงวด ทังนี
้ ก้ ารซื ้อสินทรัพย์
ถาวรส่วนใหญ่จะเป็ นการซื ้อเครื่ องจักรเพิ่มในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนํ ้าจิ ้ม เครื่ องแกงและอื่นๆ นํ ้า
มะพร้ าว เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น เช่น เครื่ องปิ ดฝาขันเกลียวพลาสติกอัตโนมัติ เครื่ องปิ ดฝารี ดเกลียวอลูมิเนียม
อัตโนมัติ และเครื่ องซีลฟอยด์ เป็ นต้ น ส่วนรายการจําหน่ายและโอนสินทรัพย์ที่สําคัญได้ แก่ การขายส่วนปรับปรุ ง
อาคารบนที่ดินรี สอร์ ทเพิ่มเติมให้ แก่กรรมการจํานวน 4.18 ล้ านบาท โดย ณ วันสิ ้นงวดไตรมาสที่ 3 บริ ษัทยังไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์แต่มีการทําสัญญาซื ้อขายเรี ยบร้ อยแล้ ว รายการดังกล่าวจึงโอนออกไปบันทึกในรายการสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายแทน ทังนี
้ ้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ดิน อาคารและอุปรกณ์สทุ ธิ มีจํานวนเท่ากับ 96.02 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับสิ ้น
ปี 2556 ซึง่ มีจํานวน 95.43 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทไม่มีการซื ้อสินทรัพย์ที่มีนยั สําคัญ
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สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ได้ แก่ เงินมัดจําต่างๆ เช่น เงินมัดจําค่ารถเช่า เงินมัดจําค่าเช่าพื ้นที่อาคารสิน
ธร เงินประกันความเสียหายจากการใช้ โทรศัพท์ และเงินประกันบัตรจอดรถ เป็ นต้ น เท่ากับ 1.89 ล้ านบาท 1.30
ล้ านบาท 0.40 ล้ านบาท และ 0.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 0.87 ร้ อยละ 0.49, ร้ อยละ 0.17 และร้ อยละ 0.12
ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 25572557 ตามลําดับ
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัทส่วนใหญ่ ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ สิ ้น
ไตรมาสที่1 ของปี 2557 คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 73 ของหนี ้สินรวมของบริษัท บริษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 85.32 ล้ าน
บาท 97.87 ล้ านบาท 77.99 ล้ านบาท และ 106.63 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 39.19 ร้ อยละ 36.96 ร้ อยละ
32.65 และร้ อยละ 37.87 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น โดย ณ สิ ้นปี 2554-2556 แบ่งเป็ นจ้ าหนี ้การค้ า
ในประเทศประมาณร้ อยละ 91-99 และเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศประมาณร้ อยละ 1-9 ซึง่ มีจํานวน 47.94 ล้ านบาท
41.79 ล้ านบาท 34.94 ล้ านบาท และ 63.92 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2554-2556 และ ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2557
ตามลําดับ ทังนี
้ ้ เจ้ าหนี ้การค้ า ณ 31 มีนาคม 2557 มียอดเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
รองรับคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า บริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมจากเจ้ าหนี ้การค้ าในประเทศอยู่ระหว่าง 7วัน (ของสด) – 120 วัน
และเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศอยูร่ ะหว่าง 0-30 วัน
เจ้ าหนีอ้ ่ ืน และหนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย รายได้ รับล่วงหน้ า เจ้ าหนี ้อื่น และอื่นๆ โดยหนี ้สิน
หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 21.92 ล้ านบาท 28.42 ล้ านบาท และ 23.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 10.11 ร้ อยละ 10.73
และร้ อยละ ณ สิ ้นปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ
ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท
ร้ อยละ1/
8.38
18.25
1.58
3.45
21.70
9.97

ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31ธ.ค. 56
ณ 31 มี.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
9.02
6.96
7.61
18.43
21.55
21.42
3.66
0.57
0.67
9.70
1.61
1.61
10.63
9.70
8.18
28.13
23.16
23.03

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย2/
รายได้ รับล่วงหน้ าและเจ้ าหนี ้อื่น3/
รวมเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น เช่น เจ้ าหนี ้
0.10
0.11
0.17
0.13
0.22
0.29
0.40
0.37
สรรพากร
รวม
23.56
9.86
23.40
8.31
21.92
10.07
28.42
10.73
1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม
2/ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ได้ แก่ ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย ค่าโบนัสค้ างจ่าย ค่าส่วนลดจ่ายและคอมมิชชัน่ ค้ างจ่าย
3/ รายได้ รับล่วงหน้ า ได้ แก่ เงินมัดจําค่าที่ดินรี สอร์ ท รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าตามเงื่อนการชําระเงิน เช่น T/T 50% ลูกค้ าจะจ่ายเงิน
ให้ กบั บริ ษัทก่อนร้ อยละ 50 บริ ษัทจึงนําส่งสินค้ าลงเรื อ เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2.12 หน้ า 26

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ านบาท ร้ อยละ
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 31ธ.ค. 56
ล้ านบาท ร้ อยละ

ณ 31 มี.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ

-

-

3.66

1.38

3.88

1.62

3.95

1.40

-

-

14.43

5.45

10.54

4.41

9.53

3.39

-

-

18.08

6.83

14.42

6.04

13.48

4.79

บริ ษัทได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน 19 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
โดยมีการจดจํานองที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทไว้ เพื่อคํ ้าประกันเงินกู้ยืมระยะ
ยาวดังกล่าว อัตราดอกเบี ้ย MLR หักร้ อยละ 1.5 ต่อปี กําหนดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมรวมดอกเบี ้ยเดือนละ 0.38 ล้ าน
บาท โดยให้ เริ่ มจ่ายตังแต่
้ เดือนกันยายน 2555-เดือนกันยายน 2560 ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถจ่ายชําระเงินกู้ยืม
รวมดอกเบี ้ยรายเดือนได้ ตามเงื่อนไข
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

ณ 31 มี.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 31 ธ.ค. 55
ณ 31ธ.ค. 56
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
4.28
1.97
3.59
1.35
1.73
0.72
1.67
0.59
1.91
6.19

0.88
2.86

2.53
6.12

0.96
2.31

0.81
2.54

0.34
1.06

0.44
2.11

0.16
0.75

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 6.19 ล้ านบาท 6.12 ล้ านบาท 2.54 ล้ านบาท และ 2.11 ล้ านบาท ณ สิ ้น
ปี 2554-2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ เนื่องจากบริ ษัทมีการซื ้อรถยนต์โดยทําสัญญาเช่าการเงิน
กับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยเป็ นการทําสัญญาก่อนปี 2555 จํานวน 4 คัน และในปี 2555 จํานวน 2 คัน เพื่อใช้
เป็ นรถยนต์สําหรับผู้บริ หาร ระยะเวลาในการผ่อนชําระค่างวดอยู่ระหว่าง 36-48 เดือน และที่ผ่านมาบริ ษัทมีการจ่าย
ชําระค่างวดได้ ตามเงื่อนไข
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น132.39 ล้ านบาท 166.91 ล้ านบาท 160.87 ล้ านบาท และ 174.90 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2554 – 2556 และ ณ สิ ้นสุด 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ โดยในช่วง 2554-2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีทนุ ชําระ
แล้ วไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาท และปี 2556 มีการเพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 140 ล้ านบาท
การเพิ่มขึ ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2555 เท่ากับ 34.52 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีผล
ประกอบการกําไรสุทธิ 39.94 ล้ านบาท การกลับรายการผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายสะสม 3.32 ล้ านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท จํานวน 10 ล้ านหุ้น
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มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 8.74 ล้ านบาท และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่ องภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น 0.18 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 160.87 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี ก่อน
หรื อลดลงจํานวน 6.04 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าในระหว่างปี 2556 บริ ษัทมีการเพิ่มทุนชําระแล้ ว 40 ล้ านบาท ส่วนเกินทุน
จากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ 7.49 ล้ านบาท และมีผลประกอบการกําไรจํานวน 8.87 ล้ านบาท แต่
เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 3 ครัง้ ครัง้ แรกในเดือนมกราคม 2556ในอัตราหุ้นละ 3.11 บาท จํานวน 10 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 31.10 ล้ านบาท ครัง้ ที่สองในเดือนพฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ
2.13 บาท จํ านวน 10 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 21.30 ล้ านบาท ครั ง้ ที่สามในเดือน
พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.909 บาท รวมเป็ นเงิน 9.99 ล้ านบาทรวมเงินจ่ายปั นผล 3 ครัง้ เท่ากับ 62.40
ล้ านบาท สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 14.02 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี
ก่อน หรื อเพิ่มเท่ากับผลประกอบการกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนแรกของปี
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 40.0 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4.0 ล้ านหุ้น ซึง่ มีมลู ค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.0 บาท ทังนี
้ ้การออกหุ้นบางรายการดังกล่าว เป็ นการให้ สิทธิซื ้อหุ้นแก่ค่คู ้ า ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
และผู้บริ หารอาวุโสกลุม่ หนึ่ง ในราคาเทียบเท่าราคาหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ทังนี
้ ้วันที่ให้ สิทธิและวันที่ใช้
สิทธิเป็ นวันเดียวกัน คือวันที่ 29 เมษายน 2556 รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ ดังนันบริ
้ ษัท
จึงต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซื ้อหุ้นให้ แก่กลุม่ บุคคลดังกล่าว ณ วันที่ให้ สิทธิโดยอ้ างอิงจากมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นที่กําหนดไว้ และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและบันทึกค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมๆไปกับรับรู้การเพิ่มขึ ้นของส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
บริ ษัทได้ บนั ทึกค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว ในงบการเงินปี 2556 จํานวนเงิน 0.8 ล้ านบาท และจํานวน
เงิน 6.7 ล้ านบาท ไว้ ในบัญชี “ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน” และ “ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์กบั
คูค่ ้ าและผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ” ตามลําดับ พร้ อมกับรับรู้สว่ นของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจาก “ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดย
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์” จํานวนเงิน 7.49 ล้ านบาท
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
- การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท
จํานวน 40 ล้ านบาท เป็ นผลทําให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก 100 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 140 ล้ านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท โดยแบ่งการเรี ยกชําระเป็ น 2 ครัง้ คือครัง้ แรกจํานวน 10
ล้ านบาทในเดือนเมษายน 2556 และครัง้ ที่ 2 จํานวน 30 ล้ านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2556
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1) อนุมัติ ก ารแปรสภาพบริ ษั ท เป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด และนํ า บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2) อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่
จะทําให้ จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ ้นจากเดิม 14 ล้ านหุ้น เป็ น 280 ล้ านหุ้น
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3)

อนุมัติ ใ ห้ เ พิ่ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 140 ล้ า นบาท เป็ น 175 ล้ า นบาท โดยทุน ที่ อ อก
จํานวน 35 ล้ านบาท เป็ นการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 70 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้ วในต้ นเดือนธันวาคม 2556

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจจะเกิดขึน้ ที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
1. บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าดําเนินงานหลายฉบับครอบคลุมถึงการเช่ายานพาหนะ การเช่าสํานักงาน
และเช่าที่ดิน ซึ่งมีระยะเวลาเช่าต่างๆ กันจนถึงปี 2559 ปี 2558 และปี 2573 ตามลําดับ โดยที่จะต้ องจ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี เป็ นจํานวน 1.96 ล้ านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จํานวน 6.42 ล้ านบาท และเกินกว่า 5 ปี
จํานวน 14.99 ล้ านบาท รวมเท่ากับ 23.37 ล้ านบาท
2. บริษัทมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจากการทําสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นจํานวนเงิน 4.14 ล้ านยูโร และจํานวน 0.057 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่าเงินบาทเป็ นจํานวนเงิน 166.64 ล้ านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 40.25 บาทต่อยูโร) และจํานวน 1.83 ล้ าน
บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 32.10 บาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐ) ตามลําดับ
3. บริ ษัทมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นตามหนังสือคํ ้าประกันที่ธนาคารออกให้ เพื่อปฏิบตั ิบางประการโดยมีบญ
ั ชี
เงินฝากประจําเป็ นหลักประกันจํานวน 2.50 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
(หน่วย : ล้ านบาท)
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556
(ม.ค.-มี.ค.)

ปี 2557
(ม.ค.-มี.ค.)

42.26

47.58

45.63

3.84

17.82

33.60
(36.78)
(3.89)

29.01
(23.17)
(1.57)

31.20
34.99
(31.76)

3.32
24.63
(34.32)

12.51
(5.21)
(1.60)

(7.07)

4.27

34.43

(6.37)

5.70

17.78
10.71

10.71
14.99

14.99
49.41

14.99
8.62

49.41
55.12

กระแสเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 33.60 ล้ านบาท 29.01 ล้ านบาท
31.20 ล้ านบาท และ 12.51 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกของปี 2557 ตามลําดับ โดยมียอด
เป็ นบวกมาโดยตลอดเนื่ องจากบริ ษัทมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ดําเนินงานเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
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บริษัทมีเงินสดสุทธิ (ใช้ ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (36.78) ล้ านบาท (23.17) ล้ านบาท 34.99 ล้ านบาท
และ (5.21) ล้ านบาท ในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ โดยในปี 2554 บริ ษัทมีการลงทุน
หลักๆ ได้ แก่ การลงทุนในตราสารทุนสุทธิ 15.68 ล้ านบาท และมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ 16.78 ล้ านบาท
รายการหลัก ๆ ได้ แ ก่ การลงทุน ก่ อ สร้ างอาคารบ้ า นพัก สวัส ดิ ก ารบนที่ ดิ น ของกรรมการที่ ยัง สร้ างไม่ เ สร็ จ ต่ อ
เนื่องมาจากปี 2553 และการลงทุนต่อเติมสิง่ ปลูกสร้ างบนที่ดินรี สอร์ ทเนื ้อที่ 52 ไร่ 20 ตารางวา ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
บริ ษัท สําหรับปี 2555 บริ ษัทมีการลงทุนหลักๆ ได้ แก่ ซื ้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมอมติซิตี ้จํานวน 35.72 ล้ านบาท
และมีการลงทุนเพิ่มในตราสารทุน 29.12 ล้ านบาท ในทางตรงกันข้ ามบริ ษัทมีเงินสดรับจากการขายตราสารทุน
41.80 ล้ านบาท เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย 9.17 ล้ านบาท ส่วนปี 2556 บริ ษัทมี
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็ นบวก รายการหลักๆ เนื่องจากบริ ษัทมีเงินสดรับจากการจําหน่ายตราสารทุน 27.09
และเงินสดรั บจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และที่ดินรี สอร์ ทรวม 16.99 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนปี
2557 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็ นลบสาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
สํานักงาน
บริ ษัทมีเงิน สดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (3.89) ล้ านบาท (1.57) ล้ านบาท
(31.76) ล้ านบาท และ 1.60 ล้ านบาท ในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนแรกปี 2557 ตามลําดับ ในปี 2554-2555
มีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น มากกว่าเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันและยาวจาก
้
สถาบันการเงิน สําหรับปี 2556 มียอดติดลบสูงสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น 62.40 ล้ าน
บาท และมีการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดอกเบี ้ยจ่าย ในขณะที่บริ ษัทมีเงินสดรับจากการเพิ่ม
ทุน 40 ล้ านบาท สําหรับงวดสามเดือนปี 2557 มียอดติดลบเนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และดอกเบี ้ยจ่าย
ในภาพรวมแล้ ว บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ (7.07) ล้ านบาท 4.27 ล้ านบาท
34.43 ล้ านบาท และ 5.70 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวดเท่ากับ
10.71 ล้ านบาท 14.99 ล้ านบาท 49,41 ล้ านบาท และ 55.12 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 และ 31
มีนาคม 2557 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ อัตราส่ วน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.05 เท่า 1.78 เท่า 2.02 เท่า และ 1.83 เท่า ในปี 2554-2556
และงวด 3 เดื อนปี 2557ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่องมีแนวโน้ มปรั บตัวเพิ่มขึน้ โดยในปี 2555 เนื่ องจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทมีที่ดินรี สอร์ ทและสิ่งปลูกสร้ างพร้ อมขาย (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย 10.79 ล้ านบาท) ซึ่งจําหน่ายให้ กรรมการแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ มีการโอนกรรมสิทธิ์และจ่ายเพียงเงินมัดจําจึงถูก
นํามาจัดเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนแทนจากเดิมที่ถกู จัดเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนปี 2556 สาเหตุหลักเนื่องจาก
ในช่วงสิ ้นปี บริษัทได้ มีการจ่ายชําระหนี ้คืนให้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ าตามกําหนดการชําระจึงทําให้ หนี ้สินหมุนเวียนมีจํานวน
ลดลง สําหรับงวดสามเดือนแรกปี 2557 อัตราส่วนนี ้ลดลงเนื่องจากระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี ้กับลูกหนี ้การค้ า
ของบริ ษั ท มี แ นวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ ในขณะเดี ยวกัน ระยะเวลาในการจ่า ยชํ า ระคื น เจ้ า หนี ก้ ารค้ า ก็ เพิ่ มขึ น้ ตามเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกัน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการชําระหนีใ้ ห้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ ายาวกว่าเรี ยกเก็บหนี ้ประกอบกับยังไม่ถึง
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กําหนดชําระเป็ นจํานวนมากกว่าลูกหนี ้ที่ค้างชําระจึงส่งผลทําให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องสําหรับงวดสามเดือนแรกปี
2557 ลดลง
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องอื่นได้ แก่ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
จาก 21 วัน 22 วัน 19 วัน และ 23 วัน ในปี 2554-2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ
ส่วนระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจาก 40 วัน 40 วัน 29 วัน และ37 วัน ในปี 2554-2556 และงวดสาม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ เช่นกัน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทที่พยายามจะขอยืดระยะ
การจ่ายชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ออกไป เพื่อที่บริ ษัทจะได้ สามารถขยายระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าบางราย
นานขึ ้น ซึง่ โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัทยังคงมีนโยบายที่จะคงระยะเวลาห่างของระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี ้เฉลี่ยและชําระหนี ้
เฉลี่ยให้ ใกล้ เคียงกับในอดีตที่ผา่ นมา ซึง่ จะทําให้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยมีแนวโน้ มใกล้ เคียงเดิมเท่ากับ 5 วัน 3 วัน 2 วัน และ 2 วัน ในปี 2554-2556
้ ้ เนื่องจากโดยส่วนใหญ่บริ ษัทจะผลิตสินค้ าเพื่อ
และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557ตามลําดับ ทังนี
จําหน่ายตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ าจึงส่งผลทําให้ ระยะเวลาในการขายเฉลี่ยของบริ ษัทค่อนข้ างสันและใกล้
้
เคียงเดิมมา
โดยตลอด
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจาก 35.51 เท่า เป็ น 46.11 เท่า ในปี 2554-2555
ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทดําเนินกิจการโดยใช้ แหล่งเงินทุนจากภายในของบริ ษัททําให้ มีเงินกู้ยืมและ
ดอกเบี ้ยจ่ายให้ กบั สถาบันการเงินเป็ นจํานวนไม่มาก สําหรับปี 2556 ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากปลายเดือนกันยายน 2555 บริ ษัทได้ มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินวงเงิน 19 ล้ านบาท
เพื่อชื ้อที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้เพื่อขยายโรงงานแห่งที่ 2 จึงส่งผลให้ ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัทในปี 2556
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2556 ใกล้ เคียงกับปี ก่อน จึงมีผลกระทบทําให้ ความสามารถ
ชําระดอกเบี ้ยลดลงเหลือ 22.44 เท่า ในปี 2556 สําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 อัตราส่วนความสามารถชําระ
ดอกเบี ้ยเท่ากับ 56.62 เท่า เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับ 10.87 เท่า เนื่องจากบริ ษัทได้ ทยอย
ชํ า ระหนี เ้ งิ น กู้ยื ม ระยะยาวตามเงื่ อ นไขมาโดยตลอดส่ง ผลทํ า ให้ ด อกเบี ย้ จ่ า ยของบริ ษั ท ลดลงตามลํ า ดับ ใน
ขณะเดียวกันในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นตามยอดขายจึง
ส่งผลทําให้ อตั ราส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันของบริ ษัทเท่ากับ 0.22 เท่า และ 0.29 เท่า ในปี 2554 และ 2555
ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักที่ทําให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนดังกล่าวในระดับตํ่ากว่า 1 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจาก
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเท่ากับ 33.60 ล้ านบาท และ 29.01 ล้ านบาท ในขณะที่มีการจ่ายภาระ
ผูกพันที่สําคัญคือการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดเท่ากับ 48.60 ล้ านบาทและ 29.12 ล้ านบาท
ตามลําดับ ประกอบกับบริ ษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสันเพื
้ ่อหมุนเวียนวงเงิน (roll over) เท่ากับ 79.80 ล้ านบาทและ 11.00 ล้ านบาทในช่วงปี 2554-2555
ตามลําดับ ซึ่งการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นการจ่ายคืนเพื่อให้ สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ยืมครัง้ ใหม่ได้ ในวงเงิน
เดิม นอกจากนี ้ ในปี 2555 บริษัทยังได้ มีการลงทุนซื ้อที่ดินที่อมตะซิตี ้ มูลค่ารวม 35.72 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เนื่องจากภาระ
ผูกพันหลักที่บริ ษัทมีการจ่ายชําระนัน้ เกิดจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันของสถาบั
้
นการเงินและการลงทุนใน
หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาดซึ่งเป็ นการบริ หารสภาพคล่องของบริ ษัทเป็ นหลัก ดังนัน้ การที่ อัตราส่ว น
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ความสามารถชําระภาระผูกพันของบริ ษัทอยู่ในระดับตํ่ากว่า 1 เท่าจึงมิได้ สง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
ชําระภาระผูกพันของบริษัทแต่อย่างใด
สําหรับในปี 2556 บริษัทมีอตั ราส่วนความสามาถชําระภาระผูกพันเท่ากับ 0.40 เท่า ซึง่ ยังคงอยู่ในระดับตํ่า
กว่ า 1 เท่ า โดยมี ส าเหตุสํ า คัญ มาจากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล 62.40 ล้ า นบาท ในขณะที่ มี ก ระแสเงิ น สดจากการ
ดําเนินงานเท่ากับ 31.20 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ อตั ราอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันของบริ ษัทอยู่ในระดับ
ตํ่ากว่า 1 เท่า
สําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันเท่ากับ 1.94 เท่า เพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึง่ เท่ากับ 0.25 เท่า สาเหตุหลักเนื่องจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้นจาก
13.26 ล้ านบาท เป็ น 50.06 ล้ านบาทตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่ภาระหนี ้สินที่ต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมมี
จํานวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั น
ผล 31.10 ล้ านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในขณะที่มีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานสูงขึ ้น จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพันของบริษัทเพิ่มขึ ้นจาก 0.25 เท่าเป็ น 1.94 เท่า
อัตราส่ วนที่สาํ คัญอื่นๆ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ไม่รวมกําไรจากการขายเงินลงทุน) เท่ากับ ร้ อยละ 10.39 ร้ อยละ 8.21
ร้ อยละ 3.49 และร้ อยละ 21.55 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 และ 31 มีนาคม 2557 ตามลําดับ โดยอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทมีผลประกอบการกําไร ส่วนสิ ้นปี 2555
มีอตั ราส่วนลดลงเนื่องจากความสามารถในการทํากํ าไรที่เกิดจากการดําเนินงานมีจํานวนใกล้ เคียงกับปี ก่อน แต่
สินทรั พย์ รวมของบริ ษัทมีจํานวนเพิ่มขึน้ จากการซื อ้ ที่ดินที่นิคมอมตะซิตี ้ สําหรั บสิน้ งวดปี 2556 สินทรั พย์ รวมมี
จํานวนใกล้ เคียงเดิม ในขณะที่บริ ษัทมีความสามารถในการทํากําไรลดลงจึงทําให้ อตั ราส่วนลดลง ส่วน ณ สิ ้นไตร
มาสที่ 1 ของปี 2557 อัตราส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากปี ก่อนฐานค่อนข้ างตํ่า ประกอบกับในช่วงไตร
มาสแรกของปี 2557 ยอดขายเพิ่ ม ขึน้ ทํ า ให้ มีผ ลประกอบการกํ า ไรเพิ่ มขึ น้ ในทางกลับ กัน บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ล งทุน ใน
สินทรัพย์ที่มีนยั สําคัญในช่วงที่ผา่ นมา
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทเท่ากับ 0.64 เท่า 0.59 เท่า 0.48 เท่า และ 0.61
เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 และ ณ 31 มีนาคม 22557 ตามลําดับ โดยอัตราส่วน D/E ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554-2556 มีแนวโน้ มลดลงเนื่องจากบริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัทเพียงพอทําให้ ไม่มีการก่อหนี ้เงิน
กู้ยืมกับสถาบันเพิ่มเติมจึงทําให้ หนี ้สินรวมของบริ ษัทลดลง ประกอบกับในปี 2554บริ ษัทมีผลประกอบการกําไรทําให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วน D/E ยังมีแนวโน้ มลดลงถึงแม้ ว่าหนี ้สินรวมจะ
เพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อนําไปซื ้อที่ดินในนิคมอมติซิตี ้เพื่อก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ก็ตาม
แต่เนื่องจากในปี 2555 บริ ษัทมีผลประกอบการกําไรทัง้ ที่มาจากกําไรจากการดําเนินงานปกติและกํ าไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนรวมกันแล้ วประมาณ 39.75 ล้ านบาท จึงส่งผลทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเร็ วกว่าหนี ้สินรวมที่
้ ้สินหมุนเวียนและส่วนของผู้
เพิ่มขึ ้น ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วน D/E มีจํานวนลดลงเนื่องจากทังหนี
ถือหุ้นมีจํานวนลดลงแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงน้ อยกว่าเพราะว่าในระหว่างปี ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กับผู้ถือหุ้น แต่บริ ษัทมี การเพิ่มทุน 40 ล้ านบาทและผลประกอบการกํ าไร ส่วนงวดสามเดือนแรกปี 2557
อัตราส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นสาเหตุหลักมาจากการค้ างชําระเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับสิ ้นปี ก่อน
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12.3

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ให้ แก่ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 1.15 ล้ านบาท โดยรวมค่าตรวจสอบ สอบทานงบการเงินและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน (BOI) ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ในปี 2557 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนประจําปี ให้ แก่ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 1.15 ล้ านบาท โดยรวมค่าตรวจสอบ สอบทานงบการเงินและรั บรองการปฏิบัติตามเงื่ อนไขของบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
ทัง้ นี ้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท
12.4

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้ นี ้ จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจาก 280
ล้ านหุ้น เป็ น 350 ล้ านหุ้น เพิ่มขึ ้นจํานวน 70 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุน
ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึง่ จะทําให้ อตั ราส่วนต่างๆ ที่เปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อจํานวน
หุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุ้นที่ใช้ เป็ นฐานในการคํานวณเพิ่มขึ ้น (Dilution Effect) เช่นกําไรสุทธิ
ต่อหุ้น (Earnings per share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็ นต้ น ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวหากพิจารณาจากข้ อมูลอดีตปี 2556 จะเห็นได้ ว่ากําไรสุทธิต่อหุ้นลดลงจาก 0.032 บาทต่อหุ้น เหลือเท่ากับ
0.025 บาทต่อหุ้น
อย่างไรก็ตามบริ ษัทคาดว่าในระยะยาวบริ ษัทจะได้ รับผลดีจากการเสนอขายหุ้นและการนําหุ้นเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี ้ โดยเงินที่ได้ จากการเสนอขายขายหุ้นจะนําไปลงทุน และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทังบริ
้ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์อื่นๆ จากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ อาทิ ความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุน และภาพพจน์ที่ดีในการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่สนับสนุนให้
การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ ้น เป็ นต้ น ซึง่ จะส่งผลให้ ในอนาคตบริ ษัทจะมีรายได้ และกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ ้น
ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าวได้
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