9 พฤษภาคม 2560
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

ชีแจงผลการดําเนิ นงานสําหรับไตรมาส สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแจงรายได้จากการขายและกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม งวดสามเดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 โดยสรุปดังนี
ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรสุทธิ

ไตรมาส 1 '60
(ล้านบาท)
1,121.1
(734.9)
386.2
(125.4)
(52.8)
170.9

(ร้อยละ)
100.0 %
(65.5 %)
34.5 %
(11.2 %)
(4.7 %)
15.2 %

ไตรมาส 1 '59
(ล้านบาท)
1,017.8
(644.2)
373.6
(112.0)
(62.9)
160.6

(ร้อยละ)
100.0 %
(63.3 %)
36.7 %
(11.0 %)
(6.2 %)
15.8 %

เพิม / (ลด)
(ร้อยละ)
10.1 %
14.1 %
3.4 %
12.0 %
(16.1 %)
6.4 %

รายได้จากการขาย
บริ ษัท ฯ มีร ายได้จ ากการขาย ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 1,121.1 ล้านบาท เพิ มขึ นร้อ ยละ 10.1 จากช่ว ง
เดีย วกัน ปี ทีผ่ านมา โดยตลาดต่ างประเทศเติ บโตต่ อเนื องร้อยละ 19.4 ในขณะที ยอดขายในประเทศลดลงเล็กน้อ ย
ประมาณร้อยละ 1.1 ทังนี หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2559 ภาพรวมยอดขายลดลงร้อยละ 14.1 ซึงเป็ นผลมาจาก
ยอดขายแต่ละฤดูกาล (Seasonal)
ตลาดในประเทศ รายได้จากการขายไตรมาสที 1/2560 จํานวน 455.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากปี ทีผ่านมา
โดยมีสาเหตุหลักมาจากตลาดนั กท่องเทียวโดยเฉพาะชาวจีนมีการปรับตัวลดลงจากปริมาณนั กท่องเที ยวทีเดินทางเข้า
ประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ตามสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึนตามลําดับหากเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ขณะทียอดขาย
จากการบริโภคในประเทศยังคงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยบริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพือขยายฐานลูกค้า
อาทิเช่น สาหร่ายทอดกรอบ Big Sheet Family Pack ทีเริมวางจําหน่ ายในไตรมาสทีผ่านมา และ สาหร่ายอบ Big Sheet ที
เริมวางจําหน่ ายช่วงครึงปี หลัง 2559 รวมถึงมีกิจกรรมการตลาดทังออนไลน์และออฟไลน์ และการเปิ ดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่
GOT7 ทังนี ยงั คงมีส่วนแบ่งการขายทีร้อยละ 63

ตลาดต่างประเทศ รายได้จากการขายไตรมาสที 1/2560 จํานวน 665.1 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 19.4 จากช่วง
เดียวกันปี ทีผ่านมา โดยตลาดจีนมีการเติบโตกว่าร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันปี ทีผ่านมา รวมถึงการเติบโตในตลาดหลัก
เช่น เวียดนามและสหรัฐอเมริกา ขณะทีตลาดอินโดนี เซี ยมีการชะลอตัวลงจากการสังสินค้า ในช่วงไตรมาส 4 ทีผ่านมา
ทังนี บริษัทฯ ยังคงมุง่ เน้นการขยายตลาดในประเทศเป้ าหมายและเปิ ดตลาดใหม่อย่างต่อเนื อง
กําไรขันต้น
บริษัทฯ มีกาํ ไรขันต้น ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 386.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 34.5 ของรายได้จากการขาย
เพิมขึนร้อยละ 3.4 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน โดยสัดส่วนกําไรขันต้นต่อยอดขายทีลดลงเนื องจากราคาสาหร่ายในไตร
มาส 1/2559 ยังเป็ นราคาเก่าก่อนปรับเพิมขึนในปี 2559 ขณะทีอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตตํากว่าช่วงครึงปี หลังทําให้
ต้นทุนต่อหน่ วยเพิมขึน ทังนี บริษัทฯ ยังคงดําเนิ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างต่อเนื อง
ในเดือน มีนาคม 2560 มีการเริมทดลองเดินสายการผลิตทีโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพือรองรับยอดขาย
ในช่วงครึงปี หลังเป็ นต้นไป โดยโรงงานใหม่มีการใช้เครืองจักรในการผลิตมากกว่าโรงงานปั จจุบนั ซึงจะส่งผลให้ตน้ ทุนตําลง
ในระยะยาว โดยในเฟสแรกมีกาํ ลังการผลิตเพิมขึน 2,000 ตัน คิดเป็ น 1 ใน 3 ของกําลังการผลิตรวมของโรงงานโรจนะ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 125.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.2 ของรายได้จากการ
ขาย ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อน เนื องจากสัดส่วนยอดขายต่างประเทศต่อในประเทศเพิมขึนจาก 55:45 ในช่วง
เดียวกันปี ทีผ่านมาเป็ น 59:41 ในปี นี โดยยอดขายต่างประเทศมีอตั ราค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อยอดขายตํา
กว่าในประเทศ
ในช่วงไตรมาสแรกบริษัทฯ มีกิจกรรมการตลาดหลายรายการทําให้งบการตลาดเพิมขึน อย่างไรก็ตามภาพรวมทังปี ยัง
ควบคุมให้เป็ นไปตามการงบประมาณทีตังไว้ซงใกล้
ึ เคียงกับปี ทีผ่านมา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 52.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ของรายได้จากการ
ขาย ลดลงจากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสเดียวกันปี ก่อน ทังนี ค่าใช้จ่ายบุคลากรซึงเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการบริหาร มีการรับ
พนั กงานเพิมขึนเพือรองรับการขยายงาน การปรับเงินเดือนประจําปี และเพิมสวัสดิการพนั กงาน ส่วนค่าใช้จ่ายอื นมีการ
ควบคุมตามงบประมาณทีกําหนดไว้

กําไรสุทธิ
บริ ษัทฯ มีกําไรสุ ทธิ ไตรมาสที 1/2560 จํานวน 170.9 ล้านบาท คิด เป็ นร้อยละ 15.2 ของรายได้จากการขาย
เพิมขึนร้อยละ 6.4 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายทีเพิมขึน การปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตอย่างต่อเนื อง และการลงทุนเครืองจักรเพิมขึน นอกจากนี อตั ราส่วนยอดขายต่างประเทศทีเพิมขึนทําให้ค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้จากการขายลดลง รวมถึงบริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้เป็ นไปตามงบประมาณทีกําหนด
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

