
 

 

กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจัยที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ (Overview) 

บริษัทยงัคงด ารงนโยบายหลกัของการด าเนินงานนัน่คือ การวางรากฐานที่มัน่คง การผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ 
กระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ การสร้างตราสนิค้าให้มีความแข็งแกร่ง และท าให้สนิค้าให้เป็นท่ีรู้จกั
ในวงกว้าง เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจไปยงักลุม่เป้าหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกลุม่ลกูค้าในปัจจุบนั 
โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจ านวนกลุ่มลกูค้าทัง้จากฐานลกูค้าหลกัเดิมในทวีปยุโรป และการขยายฐานลกูค้าไปยงั
ภูมิภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการบริโภคกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัทค่อน ข้างสงู รวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุม่ประเทศในตะวนัออกกลาง เป็นต้น ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า
บริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกค้าโดยการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในทวีปอื่นๆ ได้มากขึน้ตามกลยุทธ์และ
แผนการตลาดที่วางเอาไว้ ถึงแม้ว่ากลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจุบนัยงัคงอยู่ในทวีปยโุรป ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีก าลงัซือ้
มากและให้การตอบรับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี แต่บริษัทยงัคงก าหนดนโยบายในการลดความเสี่ยงของการพึ่งพิง
เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยโุรปเพียงอยา่งเดียว โดยการตัง้เป้าหมายที่จะกระจายความเสี่ยงไปยงัลกูค้าในทวีปอื่นๆ 
โดยเพิ่มสดัส่วนของยอดขายจากทวีปอื่นๆ ให้มีสดัส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และถือว่าประสบ
ความส าเร็จมาอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าไปยงัทวีปยโุรปเท่ากบั 595.39 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของยอดขายรวม ซึง่มีสดัสว่นลดลงร้อยละ 4.97 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสินค้า
ไปยงัทวีปยโุรป จ านวน 538.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.77 ของยอดขายรวมในปี 2558 ในขณะที่สดัสว่นการ
ขายไปยงักลุม่เปา้หมายในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาและทวีปอื่นๆ เพิ่มสดัสว่นอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 มียอดขายใน
ทวีปอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยุโรป เท่ากับ 281.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.02 จากยอดขายรวม เพิ่มขึน้จาก 199.78  
ล้านบาท หรือร้อยละ 26.99 ของยอดขายรวมในปี 2558 อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทไป
ยงักลุ่มลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ รวมถึงการน าเสนอสินค้าใหม่ให้กับกลุม่เป้าหมายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุม่ลกูค้า
เปา้หมายเดิมอีกด้วย 

รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตหุลักมาจากการขยายตวัของสินค้ากลุม่ซอสปรุงรส
และน า้จิม้ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มโดยเฉพาะน า้มะพร้าวที่ได้รับการตอบรับอยา่งดีในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภณัฑ์
เคร่ืองแกงเพื่อประกอบอาหาร และบริษัทยงัมุง่เน้นพฒันาสนิค้าสตูรใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของผู้บริโภค และแนวโน้มความนิยมของลกูค้า จนปัจจบุนับริษัทมีสนิค้ากวา่ 700 SKU ที่ขายไปทัว่โลก บริษัทยงัคงเน้น
การท าการตลาดร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายของบริษัทเพื่อเป็นการรักษาฐานลกูค้าเดิม และยงัเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
หลายๆ ประเทศ เพื่อหาลกูค้ารายใหม่ที่มีความภกัดีที่สงู (Royalty) กบัตราสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าในแถบ
เอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกลุม่ประเทศอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
สเปน เป็นต้น อีกทัง้บริษัทยงัมุง่เน้นการควบคมุต้นทนุการผลติทัง้จากการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ และการพฒันาสตูร
การผลติ โดยใช้วตัถดุิบใหมท่ี่มีต้นทนุต ่ากวา่วตัถดุิบเดมิ แตย่งัคงรักษารสชาตแิละคณุภาพของผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน
ของบริษัท 
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ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เร่ิมเปิดด าเนินการโรงงานใหม่ที่จงัหวดัระยอง ซึ่งมีก าลงัการผลิตสินค้าใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ ได้ถึง 14,750 ตนัต่อปี และในปี 2559 โรงงานแห่งเดิมมีการผลิตสินค้าในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร และผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มอยูท่ี่ร้อยละ 
103 ถึง 121 ของก าลงัการผลิตปกติของโรงงานเก่า ซึ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในอตัราก าลงัการผลิตของโรงงาน
เดิม แต่อย่างไรก็ดี ก าลงัการผลิตของโรงงานใหม่จะสามารถรองรับกลยทุธ์ด้านการขยายตลาดของบริษัท ถึงแม้ว่าใน
เดือนธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมาโรงงานใหมส่ามารถผลติสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้อยูท่ี่ร้อยละ 15 ของ
ก าลงัการผลติของโรงงานใหม ่เนื่องจากยงัอยูใ่นช่วงระหวา่งการย้ายฐานการผลติอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพื่อให้พนกังาน
เกิดความช านาญในการปฏิบตัิงานกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ
ในการรักษามาตรฐานสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าการย้ายฐานการผลิตสินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ไปยงัโรงงานใหมจ่ะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560  

ปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 คือ สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป
และสหรัฐอเมริกาและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของทัง้ 2 กลุม่ประเทศ ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้า
หลกัของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าโดยก าหนดเป็นสกลุเงินบาท
เพิ่มมากขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งในปี 2559 บริษัทมี
สดัสว่นรายได้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ได้แก่ สกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมร้อยละ 43.39 และสกลุเงิน
บาท เป็นสดัสว่นร้อยละ 56.61 ซึ่งสดัสว่นของรายได้ที่เป็นสกุลเงินบาทสงูขึน้จากในปี 2558 ซึ่งมีสดัสว่นร้อยละ 47.71 
ของรายได้จากการขายสินค้า ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทยงัคงมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 3.11 ล้านบาท และใน
อนาคตบริษัทตัง้เปา้หมายการรักษาสดัสว่นรายได้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นท่ีใกล้เคยีงกนั 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยงัส่งผลกระทบในแง่บวกกับรายได้ของ
บริษัท โดยในปี 2559 สกลุเงินบาทปรับตวัออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินสกลุยโูร และดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้รายได้จากการ
ขายสนิค้าที่ก าหนดราคาเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมีมลูคา่สงูขึน้  

เนื่องด้วยในปี 2559 บริษัทลงทนุในสินทรัพย์ถาวรรวมถึงอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ ในโรงงานแหง่
ใหมเ่พื่อรองรับการขยายก าลงัการผลติในอนาคต อีกทัง้ยงัอยูใ่นระหวา่งการติดตัง้เคร่ืองจกัร การทดสอบการผลติสินค้า
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงเวลาดงักล่าวในคราวเดียวเท่านัน้ 
ประกอบกบัเมื่อการลงทนุในโรงงานแหง่ที่ 2 แล้วเสร็จ จะท าให้สนิทรัพย์สทุธิไมร่วมที่ดินและเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท
เกิน 200 ล้านบาท บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องขอยกเลิกบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 2107(5)/2554 ลงวนัที่  
11 กรกฎาคม 2554 ของโรงงานแห่งที่ 1 เพื่อมิให้เป็นการผิดเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
1/2553 ลงวนัที่ 5 มกราคม 2553 เร่ือง นโยบายการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ดงันัน้ ในปี 2559 บริษัทจึงไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากผลติภณัฑ์ที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุฉบบัดงักลา่ว
แล้ว สง่ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งมีผลกระทบกบัก าไรสทุธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับการสง่เสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้เร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์และได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุฉบบัใหมแ่ล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2559 



 

 

อุตสาหกรรมสิ่งปรุงอาหารมีการแข่งขนัจากผู้ผลิตจ านวนมากราย ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศที่มี
ตลาดส่งออกเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่
เนื่องจากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทนัน้ได้แก่ ลกูค้าในทวีปยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีระเบียบมาตรฐานท่ีสงู 
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่เข้มขวดนัน้มีไม่มากราย ประกอบกบัการที่บริษัทมีการพฒันา
สินค้าและช่องทางการจดัจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ 
นอกจากนี ้แผนการขยายตลาดไปยงักลุม่ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุม่อาเซียน ฮ่องกง จีน และอิหร่าน จะ
เพิ่มรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2559 ปริมาณการสง่ออกโดยรวมของสิ่งปรุงรสอาหารของไทยมี
มลูคา่เทา่กบั 20,935 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เทา่กบั 19,782 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8  

ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Results of Operations) 

รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 747.53 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 890.32 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 19.10 ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายในกลุม่ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัททัง้สามกลุม่ ได้แก่ ซอสปรุงรส
และน า้จิม้ ผลิตภณัฑ์กลุม่เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร และผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม โดยสามกลุม่นีม้ีปริมาณ
การขายรวม 11,795 ตนั สร้างรายได้รวมกนัเท่ากบั 799.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.84 ของรายได้รวม รายได้
เติบโตขึน้จากการที่สหภาพยุโรปมีการน าเข้าสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน า้จิม้ และกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและ
เคร่ืองปรุงอาหาร เพิ่มมากขึน้ ท าให้กลุม่สินค้าดงักลา่วมีอตัราการเติบโตร้อยละ 17.50 และร้อยละ 20.49 ตามล าดบั 
เนื่องจากบริษัทมีการจดัท ากิจกรรมสง่เสริมการขายและกิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึน้ ส าหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม 
มีอตัราการเติบโตร้อยละ 65.39 โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มเป็นตลาดที่มีอตัราการขยายตวัมากที่สดุในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา สาเหตหุลกัมาจากน า้มะพร้าวได้รับความนิยมอยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ยงัมีลกูค้ารายใหม่ๆ  สนใจซือ้
สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อไปจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นไปตามกระแสการดแูลสขุภาพของผู้บริโภค  

อย่างไรก็ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้ลดลงคือ ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป และอาหารกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งมี
ยอดขายลดลงร้อยละ 14.14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นและพฒันาผลิตภัณฑ์
สินค้ากลุ่มหลกั และส าหรับสินค้ากลุ่มอาหารส าเร็จรูปและอาหารกึ่งส าเร็จรูป บริษัทมีนโยบายการคงไว้เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเลือกซือ้สินค้าที่ครบถ้วนในการประกอบอาหาร แต่บริษัทยงัคงเป้าหมายในการหาผู้จดั
จ าหน่ายรายใหม่ๆ และช่องทางในการกระจายสินค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดสง่ออกที่ส าคญัของสินค้าสิ่งปรุงรส
อาหารของประเทศไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทยงัมีการส่งออกไปยงั
ประเทศดงักลา่วไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั ปัจจยัหนึง่ที่สนบัสนนุการเติบโตของรายได้ คือ การที่โรงงานใหมท่ี่
เร่ิมด าเนินงานในเดือนธันวาคม 2559 สามารถรองรับก าลงัการผลิตในสินค้ากลุ่มหลักได้ถึง 17,450 ตันต่อปี อีกทัง้
จ านวนลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้แนวโน้มรายได้จากการขายของบริษัทสามารถเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

ถึงแม้วา่ในปี 2559 บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้า และเพิ่มปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึน้จากปี 2558 
แต่เนื่องจากการเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องปรับแผนการจดัการกบัสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน จากเดิมบริษัทจะตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในอตัราร้อยละ 50 ของต้นทุนของสินค้า
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ดงักลา่ว และน าสินค้าดงักลา่วเข้ากระบวนการผลิตใหม่ เพื่อปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ไปยงัโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่แตกตา่งจากโรงงานแหง่เดิม บริษัทได้เปรียบเทียบต้นทนุรวมถึงความเสี่ยงจากการน าสินค้าไปผลิตใหมท่ี่โรงงาน
แหง่ใหมก่บัผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเห็นวา่ ผลประโยชน์ที่จะได้รับไมคุ่้มคา่ที่จะด าเนินการ บริษัทจึงได้ท าลายสนิค้าที่
ไม่ได้คุณภาพทัง้หมด โดยเมื่อรวมสินค้าดงักล่าวกับสินค้าที่เสื่อมสภาพ คิดเป็นมูลค่าสินค้าที่ท าลายในช่วงปลายปี 
2559 ทัง้สิน้ 16.74 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการปรับแผนการจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพถือเป็น
ค่าใช้จ่ายพิเศษในคราวเดียว ทัง้นี ้เมื่อรวมผลกระทบดงักล่าวกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้จากโรงงานแห่งใหม่ส่งผลให้
อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 30.98 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 31.47 ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี 
การเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงงานใหม่ จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีขึน้ รวมถึง
การด ารงนโยบายในการพฒันาสว่นผสมในการผลติโดยใช้วตัถดุิบใหม่ๆ  ที่มีต้นทนุต ่ากวา่ ในขณะท่ียงัคงรักษาคณุภาพ
และรสชาติได้ในมาตรฐานเดิม และจากการจดัหาผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบรายใหมท่ี่ให้ต้นทนุต ่ากวา่เดิม จะสนบัสนนุให้บริษัท
สามารถรักษาระดบัต้นทนุท่ีเหมาะสมและยงัคงมาตรฐานของสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทไว้ได้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.12 จากปี 2558 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากในระหวา่งปี 2559 
บริษัทท าสญัญากับนายหน้าเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขายอื่นๆ เติบโตตามยอดขาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท และแผนสง่เสริมการขายตา่งๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.24 จากปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ในช่วงระหว่างการติดตัง้และทดสอบการผลิต (Test run) ของโรงงานใหม่ ซึ่งรวมถึง ค่าแรงงานระหว่างการติดตัง้ การ
ทดสอบ การอบรมกระบวนการท างาน และการปรับกระบวนการผลิตของเคร่ืองจักรใหม่ รวมถึง ค่าเช่าพืน้ที่ในการ
จดัเก็บสนิค้าในช่วงระหวา่งการย้ายการผลติบางสว่นไปที่โรงงานใหม ่และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานจาก
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท 

จากปัจจยัดงักลา่วท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทลดลงจากร้อยละ 11.52 ในปี 2558 เป็นร้อย
ละ 9.77 ในปี 2559 นอกจากนีใ้นเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้รับอนุมตัิให้ยกเลิกบตัรส่งเสริมการลงทุนส าหรับการ
ผลติซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑ์จากพืชผกัผลไม้ สง่ผลให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษี
เงินได้จ านวน 8.76 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 8.70 ลดลงจากร้อยละ 11.48 ในปี 2558 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 15.27 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 19.48 ในปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มสงูขึน้จากก าไรสทุธิในงวดก่อนหน้า และบริษัทส ารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตให้รองรับกบัการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระดบัดงักลา่วใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จาก 615.81 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 696.19 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัทได้ใช้
เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในการ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วทัง้หมดจนถึงปัจจุบนัเท่ากับ 407.39 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2559 มีการ



 

 

ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรของทัง้บริษัทเป็นจ านวน 299.6 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือจ านวน 55.27 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นทนุหมนุเวียน ประกอบกบัรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ในปี 2559 เทา่กบั 21.72 และระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 16.57 วนั ซึง่ต ่ากวา่
เครดิตเทอมส าหรับลกูค้าตา่งประเทศที่ 0 - 45 วนั และลกูค้าภายในประเทศที่ 60 วนั บริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูส าหรับลกูค้าที่ค้างช าระ 6 - 9 เดือน ในอตัราร้อยละ 50 ค้างช าระ 9 - 12 เดือน ในอตัราร้อยละ 75 และ
มากกวา่ 12 เดือน ในอตัราร้อยละ 100 โดยในปี 2559 บริษัทมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.74 ของลกูหนีก้ารค้ารวม โดยลกูหนีท้ี่ถกูตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่วเป็นลกูค้ารายเดิมที่ค้างช าระตัง้แต่
ปลายปี 2553 และบริษัทยังคงติดตามทวงหนีอ้ยู่ แต่ไม่ได้ด าเนินการฟ้องร้อง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีไมคุ่้มกบัมลูหนีท้ี่จะได้รับช าระ  

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก 82.42 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 85.22 ล้านบาท ในปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้
ของสนิค้าส าเร็จรูป และวตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากค าสัง่ซือ้สนิค้าที่เพิ่มมากขึน้ และ
เมื่อผลติเสร็จแล้ว สนิค้าจะถกูสง่ออกไปให้ลกูค้าในช่วงเวลาอนัสัน้ ระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลีย่อยูท่ี่ 8.0 วนั คา่เผ่ือ
สนิค้ามลูคา่ลดลงเทา่กบั 3.61 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 ซึง่เทา่กบั 3.85 ล้านบาท  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ลดลง เนื่องจากอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงงานใหมท่ี่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเร่ิมด าเนินการผลติในเดือนธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นการด าเนินการผลติแคเ่พียงเดือนเดียว แตอ่ยา่งไรก็ดี โรงงาน
แห่งใหม่นีจ้ะสามารถด าเนินก าลงัการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพในไตรมาส 2 ปี 2560 จึงสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ในปี 2559 ลดลงเหลอืเพียงเทา่กบั ร้อยละ 11.81 

ส าหรับเจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้จาก 45.35 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 59.04 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัท
ได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศอยู่ระหวา่ง 7 วนั (ของสด) - 120 วนั และเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศอยูท่ี่ 
30 วนั ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 31.00 วนั ซึง่บริษัทได้รับช าระหนีจ้ากลกูค้าในระยะเวลาที่สัน้กวา่การจ่าย
ช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีก้ารค้า 

ภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

บริษัทมีสภาพคลอ่งทัง้จากการบริหารลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคู่ค้า
ในต่างประเทศที่น่าเช่ือถือซึ่งช าระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีอ านาจในการต่อรองกับเจ้าหนีม้ากขึน้ตาม
ปริมาณการสัง่ซือ้ที่มากขึน้ จึงสง่ผลให้ระยะเวลาในการช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีย้าวกวา่ระยะเวลาที่บริษัทได้รับช าระคา่สนิค้าจาก
ลกูค้า บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
จาก 110.47 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 55.27 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากเงินสดสว่นหนึง่น าไปลงทนุในอาคาร เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ของโรงงานใหม ่และการจ่ายเงินปันผล ในสว่นของหนีส้ินเพิ่มขึน้จาก 130.94 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 166.50 
ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่เพิ่มขึน้จากรายการเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย และสว่นหนึง่เป็นเจ้าหนีท้ี่เกิด
จากการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่และกิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น สว่นลดการค้าและคา่นายหน้าค้างจ่าย เป็นต้น อตัราสว่น
สภาพคลอ่งลดลงจาก 3.06 เท่าในปี 2558 เป็น 1.35 เท่าในปี 2559 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.27 
เท่า ในปี 2558 เป็น 0.31 เท่า ในปี 2559 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 355.11 เท่า ในปี 2558 เป็น 51.05 
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เท่า ในปี 2559 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้น ากระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานบางสว่นไปลงทนุในอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงงานใหม ่แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะกู้ยืมเงินระยะ
ยาวเพื่อจ่ายช าระเจ้าหนีค้่าก่อสร้างโรงงานใหม่ และเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากบัสถาบนั
การเงิน 

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking) 

บริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายและระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นได้ หากโรงงานใหมส่ามารถด าเนินการ
ผลติได้เต็มประสิทธิภาพ ซึง่ในปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการย้ายฐานการผลติสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้
ไปโรงงานใหมอ่ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพื่อให้พนกังานเกิดความช านาญในการปฏิบตัิงานกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่ซึง่
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุในการรักษามาตรฐานสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าการย้ายฐานการ
ผลติไปยงัโรงงานใหมจ่ะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560 โรงงานใหมจ่ึงเป็นสว่นส าคญัที่จะสนบัสนนุแผนการขยายตลาด
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญแล้ว โรงงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตสินค้าลง โดยในระยะแรกโรงงานดงักลา่วจะผลิตสินค้าในกลุม่ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ต่างๆ มีก าลงัการผลิตปกติได้ถึงประมาณ 14,750 ตัน/ปี ซึ่งสูงกว่าก าลงัการผลิตในปัจจุบันมากกว่าเท่าตวั จาก
โรงงานเดิมซึง่ก าลงัการผลติสนิค้ากลุม่นีเ้ทา่กบั 7,399 ตนั/ปี แม้วา่บริษัทจะมีการขายสนิค้าไปตา่งประเทศเกือบทัง้หมด แต่
เนื่องจากนโยบายในการก าหนดราคาสนิค้าเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกนั จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้ในระดบันึง 
นอกจากนี ้บริษัทยงัคงด าเนินงานตามกลยทุธ์และแผนการตลาดที่วางไว้ โดยการรุกตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยโุรป ไม่
ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และแถบตะวนัออกกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจของทวีปใดทวีปหนึง่ 
และการด าเนินแผนการตลาดเชิงรุก โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทนุในสื่อโฆษณาภายใต้ตราสินค้า (Brand) ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือและความเข้าใจในสินค้าของบริษัท อีกทัง้การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่จะสง่ผลให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

โครงกำรในอนำคต 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สงูสดุและการควบคมุคณุภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด บริษัทมี
แผนการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในสว่นงานการผลิตพริกดอง ซึ่งเป็นสว่นผสมส าคญัของผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีแผนการที่จะปรับปรุงโรงงานเก่าที่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ โดยคาดวา่การลงทนุทัง้หมด
จะเสร็จสิน้ภายในปี 2561 ด้วยงบประมาณรวมประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทในระยะยาว  

  


