27 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ กรณีบริษัทมีผลการดําเนิ นงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปี ก่อนมากกว่า
ร้อยละ 20

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแจงสาเหตุทีรายได้จากการขายและกําไร
สุทธิตามงบการเงินรวม สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 โดย
สรุปดังนี
ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรสุทธิ

ไตรมาส 4 '59
(ล้านบาท)
1,306.8
(835.6)
471.2
(117.4)
(67.0)
234.4

(ร้อยละ)
100.0 %
(63.9 %)
36.1 %
(9.0 %)
(5.1 %)
17.9 %

ไตรมาส 4 '58
(ล้านบาท)
981.2
(626.8)
354.4
(122.0)
(53.3)
152.1

(ร้อยละ)
100.0 %
(63.9 %)
36.1 %
(12.4 %)
(5.4 %)
15.5 %

เพิม / (ลด)
(ร้อยละ)
33.2 %
33.3 %
33.0 %
(3.8 %)
25.8 %
54.1 %

มกราคม - ธันวาคม
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรสุทธิ

ม.ค. - ธ.ค. '59
(ล้านบาท)
4,705.3
(3,018.8)
1,686.6
(469.9)
(255.0)
781.8

(ร้อยละ)
100.0 %
(64.2 %)
35.8 %
(10.0 %)
(5.4 %)
16.6 %

ม.ค. - ธ.ค. '58
(ล้านบาท)
3,499.7
(2,259.5)
1,240.3
(528.2)
(215.7)
396.9

(ร้อยละ)
100.0 %
(64.6 %)
35.4 %
(15.1 %)
(6.2 %)
11.3 %

เพิม / (ลด)
(ร้อยละ)
34.4 %
33.6 %
36.0 %
(11.0 %)
18.2 %
97.0 %

รายได้จากการขาย
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ไตรมาสที 4 จํานวน 1,306.8 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 33.2 จากไตรมาสเดียวกันปี
ก่อน และมีรายได้จากการขายรวมทังปี 2559 จํานวน 4,705.3 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 34.4 จากปี ทีผ่านมา

ยอดขายในประเทศรวมทังปี 2559 เติบโตร้อยละ 15.0 จากปี ทีผ่านมา จากการสร้างความรับรูแ้ บรนด์และขยายช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายผ่านไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์เพิมขึน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพือขยายฐานลูกค้า เช่น
สาหร่ายอบ Big Sheet, ขนมสาหร่ายทะเลทอดกรอบ Seagle เป็ นต้น ทําให้บริษัทมีส่วนแบ่งการขายเพิมขึนจากร้อยละ 62
ในปี ทีผ่านมาเป็ นร้อยละ 66 รวมถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเทียวเพิมขึนโดยเฉพาะชาวจีน
ยอดขายต่างประเทศรวมทังปี 2559 เติบโตร้อยละ 52.2 จากปี ทีผ่านมา โดยตลาดจีนมีการเติบโตกว่าเท่าตัวจากปี
ก่อน ทังการเพิมการกระจายสินค้าในช่องทางต่างๆ และการแต่งตังผูแ้ ทนจําหน่ ายทัง รายตังแต่ช่วงไตรมาส รวมถึ ง
ยอดขายทีเพิมขึนในตลาดหลัก เช่น เวียดนามและสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดอินโดนี เซียเริมมีสญ
ั ญาณทีดีขึนในไตรมาส ที
ผ่านมา
ทังนี บริษัทมีการขยายกําลังการผลิตโรงงานนพวงศ์ (ปั จจุบนั ) ในช่วงไตรมาส ทีผ่านมาเพือรองรับยอดขายครึงปี
หลังปี 2559 ก่อนเริมเปิ ดดําเนิ นการโรงงานใหม่ (ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ) ในช่วงไตรมาส ปี 2560
กําไรขันต้น
บริษัทฯ มีกาํ ไรขันต้น ไตรมาสที 4 จํานวน 471.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36.1 ของรายได้จากการขาย เพิมขึน
ร้อยละ 33.0 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีกาํ ไรขันต้นรวมทังปี 2559 จํานวน 1,686.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
35.8 ของรายได้จากการขาย เพิมขึนร้อยละ 36.0 จากปี ทีผ่านมา (
) โดยสัมพันธ์กบั รายได้จากการขายทีเพิมขึน
ร้อยละ 33.2 เช่นกัน
ทังนี บริษัทได้มีการบริหารจัดการต้นทุนเพือลดผลกระทบจากราคาสาหร่ายทีปรับเพิมขึน อาทิเช่น การเจรจาต่อรอง
ราคาบรรจุภณ
ั ฑ์ การกระจายการจัดซือไปยังผูข้ ายทีผ่านการคัดเลือกหลายรายเพือเพิมอํานาจในการต่อรองและลดความ
เสียง การลดอัตราส่วนสูญเสียจากการผลิตและเพิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการปรับปรุงและเพิมจํานวนเครืองจักรมาใช้
ในการผลิตมากขึน การปรับปรุงขันตอนการผลิตเพือลดค่าแรง และการปรับสัดส่วนการขายโดยเน้นกลุม่ สินค้าทีได้กาํ ไรสูง
เพิมมากขึน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาสที 4 จํานวน 117.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากการขาย
ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีค่าใช้จา่ ยในการขายรวมทังปี 2559 จํานวน 469.9 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 10.0 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 15.1 ในปี ทีผ่านมา
เนื องจากสัดส่วนยอดขายต่างประเทศต่อในประเทศเพิมขึนจาก 52:48 ในปี ทีผ่านมาเป็ น 59:41 ในปี นี โดยยอดขาย
ต่างประเทศมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อยอดขายตํากว่าในประเทศ รวมทังมีการเจรจาต่อรองเงือนไขทาง
การค้า การปรับรูปแบบการทําโปรโมชันในประเทศ และการนํ าคลังสินค้ากลับมาบริหารจัดการเอง ทําให้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาสที 4 จํานวน 67.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.1 ของรายได้จากการขาย
ลดลงจากร้อยละ 5.4 ในไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทังปี 2559 จํานวน 255.0 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 6.2 ในปี ทีผ่านมา

ทังนี ค่าใช้จา่ ยบุคลากรซึงเป็ นค่าใช้จา่ ยหลักในการบริหาร มีการรับพนั กงานเพิมขึนเพือรองรับการขยายงาน การปรับ
เงินเดือนประจําปี และเพิมสวัสดิการพนักงาน ส่วนค่าใช้จา่ ยอืน มีการควบคุมตามงบประมาณทีกําหนดไว้ ทังนี ค่าใช้จ่ายที
เพิมขึนดังกล่าวตํากว่าอัตราการเพิมขึนของยอดขาย
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิ ไตรมาสที 4 จํานวน 234.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.9 ของรายได้จากการขาย เพิมขึนร้อย
ละ 54.1 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีกาํ ไรสุทธิรวมทังปี จํานวน 781.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.6 ของรายได้
จากการขาย เพิมขึนร้อยละ 97.0 จากปี ทีผ่านมา
โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายทีเพิมขึน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการปรับลดอัตราส่วนสูญเสีย
วัตถุดิบ และการลงทุนเครืองจักรเพิมขึน นอกจากนี อตั ราส่วนยอดขายต่างประเทศทีเพิมขึนทําให้ค่าใช้จา่ ยในการขายต่อ
รายได้จากการขายลดลง รวมถึงบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้เป็ นไปตามงบประมาณทีกําหนด
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
บมจ. เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง

