14 พฤศจิกายน 2560
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ กรณีบริษัทมีผลการดําเนิ นงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปี ก่อนมากกว่า
ร้อยละ 20

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแจงรายได้จากการขายและกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม งวดเก้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2560 โดยสรุปดังนี

งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
กําไรสุทธิก่อนหักภาษี
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ไตรมาส 3 '60
ไตรมาส 3 '59
(ล้านบาท)
1,405.2
(965.8)
439.4
(170.2)
(45.5)
(22.3)
200.1
(40.1)
160.0

(ร้อยละ)
100.0 %
(68.7 %)
31.3 %
(12.1 %)
(3.2 %)
(1.6 %)
14.2 %
(2.9 %)
11.4 %

(ล้านบาท)
1,261.0
(813.4)
447.6
(122.6)
(68.8)
257.5
(55.4)
202.1

(รอ้ ยละ)
100.0 %
(64.5 %)
35.5 %
(9.7 %)
(5.5 %)
20.4 %
(4.4 %)
16.0 %

เพิม / (ลด)
(ร้อยละ)
11.4 %
18.7 %
(1.8 %)
38.8 %
(33.9 %)
(22.3 %)
(27.7 %)
(20.8 %)

มกราคม - กันยายน
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
กําไรสุทธิก่อนหักภาษี
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ

ม.ค. - ก.ย. '60
(ล้านบาท)
3,737.8
(2,527.7)
1,210.1
(442.0)
(153.6)
(38.6)
583.0
(116.7)
466.3

(ร้อยละ)
100.0 %
(67.6 %)
32.4 %
(11.8 %)
(4.1 %)
(1.0 %)
15.6 %
(3.1 %)
12.5 %

ม.ค. - ก.ย. '59
(ล้านบาท)
3,398.6
(2,183.2)
1,215.4
(352.6)
(188.0)
687.2
(139.8)
547.4

(รอ้ ยละ)
100.0 %
(64.2 %)
35.8 %
(10.4 %)
(5.5 %)
20.2 %
(4.1 %)
16.1 %

เพิม / (ลด)
(ร้อยละ)
10.0 %
15.8 %
(0.4 %)
25.4 %
(18.3 %)
(15.2 %)
(16.5 %)
(14.8 %)

รายได้จากการขาย (+11.4% YOY, +16.0% QOQ)
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาสที 3 จํานวน 1,405.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกันปี ที
ผ่ า นมา เนื องจากมี ก ารออกผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ทังกลุ่ ม สาหร่ า ยอบและผลิ ต ภัณ ฑ์อื น รวมถึ ง ตลาดในประเทศและกลุ่ ม
นักท่องเทียวเริมฟื นตัว และเติบโตร้อยละ . จากไตรมาสล่าสุด (2/2560) เนื องจากยอดขายช่วงครึงปี หลังมีแนวโน้ม
สูงขึนตามฤดู กาลโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ทังนี บริษัทฯ มีรายได้จากการขายงวด 9 เดือนแรกรวมทังสิน 3,737.8
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.0 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
ตลาดในประเทศ (+7.8% YOY, +10.1% QOQ) :
รายได้จากการขายไตรมาสที 3 จํานวน 545.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8 จากไตรมาสเดียวกันปี ทีผ่านมา และ
เพิมขึนร้อยละ . จากไตรมาส 2/2560 โดยบริษัทฯ มีการออกสินค้ากลุ่มสาหร่ายอบสไตล์เถ้าแก่น้อย การทํากิจกรรม
การตลาดอย่างต่อเนื องทําให้ล่าสุดบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มขนมขบเคียวประเภทสาหร่ายเพิมขึนเป็ นร้อยละ 69
ในเดือ นกันยายนที ผ่านมา รวมถึ งยอดขายสินค้าเวย์โปรตีน ‘My Whey’ ทีมีย อดขายต่ อเนื องหลังเริมทําตลาดช่องทาง
ออนไลน์ตงแต่
ั ช่วงเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ทังนี ย อดขาย เดือนแรกตลาดในประเทศ รวมทังสิน 1,497.4 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 2.4 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
ตลาดต่างประเทศ (+13.9% YOY, +20.1% QOQ) :
รายได้จากการขายไตรมาสที 3 จํานวน 859.4 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.9 จากไตรมาสเดียวกันปี ทีผ่านมา และ
เพิมขึนร้อยละ . จากไตรมาส 2/2560 โดยตลาดจีนยังคงเป็ นตลาดหลักและมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื อง
รวมถึ งตลาดอื นเช่น ตลาดฮ่องกงมีการขยายช่องทางการกระจายสินค้า ตลาดอินโดนี เซียกลับมาวางสินค้าในช่องทาง
โมเดิรน์ เทรด รวมถึงตลาดกลุ่มประเทศเพือนบ้าน CLMV (กัมพูชา/ลาว/เมียนมาร์/เวียดนาม) เป็ นต้น ทังนี ยอดขาย
เดือนแรกตลาดต่างประเทศ รวมทังสิน 2,240.4 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
กําไรขันต้น : อัตรากําไรลดลงจากต้นทุนสาหร่ายและกําลังการผลิต
บริษัทฯ มีกาํ ไรขันต้นไตรมาสที 3 จํานวน 439.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.3 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วน
กําไรขันต้นต่อยอดขายลดลงร้อยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนสาหร่ายทีปรับสูงขึ น
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนกว่าร้อยละ เนื องจากปริมาณผลผลิตสาหร่ายทีจีนในรอบการผลิตปี
ลดลง
มากกว่าร้อยละ 35 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสาหร่ายทัวโลกเช่นกัน
นอกจากนี การเริ มเดินสายการผลิต ทีโรงงานโรจนะใน 2 เฟสแรก ทําให้บริ ษัท ฯ ต้องรับรูต้ น้ ทุน ทังค่า เสือมราคา
โรงงาน เครืองจักร และระบบต่างๆ แต่การใช้กาํ ลังการผลิตยังไม่เต็มกําลัง รวมทังค่าใช้จ่ายเกียวกับพนั กงานในระยะ
เริมต้นต้องใช้ในการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน ทําให้ตน้ ทุนการผลิตในช่วงแรกยังคงอยูใ่ นอัตราสูง ทังนี เมือเข้าสู่
ระดับ การผลิ ต ที เหมาะสม (Optimum Level) และการติ ดตังเครื องจัก รบางกระบวนการผลิ ตเสร็จ สมบูร ณ์จ ะช่ว ยเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว โดยบริษัทฯ คาดว่าต้นทุนจะเริ มเข้าสู่ระดับที เหมาะสมในช่ว งต้นปี
2561 เป็ นต้นไป
บริษัทฯ มีกาํ ไรขันต้นงวด 9 เดือนแรก รวมทังสิน 1,210.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.4 ของรายได้จากการขาย
โดยสัดส่วนกําไรขันต้นต่อยอดขายลดลงร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย : เริมลงทุนงบการตลาดในประเทศจีน
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาสที 3 จํานวน 170.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ของรายได้จากการขาย
เพิมขึนร้อยละ 2.4 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน เนื องจากตลาดในประเทศมีการเปิ ดตัวสินค้าใหม่ทงกลุ
ั ่มสาหร่ายอบและ
ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน รวมถึงการเพิมค่าใช้จ่ายทางการตลาดในประเทศจีน เพือสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้า ‘เถ้าแก่น้อย’ ใน
ตลาดทีมีศักยภาพการเจริญเติบโต ทังการทําการตลาดในช่องทางออนไลน์แ ละออฟไลน์ ในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรวมถึ ง
ขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยบริษัทฯ มีการควบคุมงบประมาณขายและการตลาดให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
บริษัทฯ มีค่าใช้จา่ ยในการขายงวด 9 เดือนแรก รวมทังสิน 442.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ของรายได้จากการ
ขาย เพิมขึนร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ควบคุมค่าใช้จา่ ยคงที
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาสที 3 จํานวน 45.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.2 ของรายได้จากการขาย
ลดลงร้อยละ . จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงวด 9 เดือนแรก จํานวน 153.6 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 4.1 ของรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน ทังนี ค่าใช้จา่ ยทีปรับลดลงประมาณ
ล้านบาท ( . % ของรายได้จากการขาย) เป็ นผลจากการควบคุ มค่าใช้จ่ายบริหาร รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร
รองรับการเปิ ดดําเนิ นงานทีโรงงานโรจนะ
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิไตรมาสที 3 จํานวน 160.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.4 ของรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ
4.6 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และมีกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก จํานวน 466.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ของ
รายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสาหร่ายทีปรับตัวสูงขึน รวมทัง
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนจากการนําเข้าสาหร่ายประมาณ 38.6 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความมันใจว่ากําไรสุทธิในปี
สามารถปรับตัวดีขึน เนื องจาก
) โครงสร้างต้นทุนใหม่ ทังราคาสาหร่าย และอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
2) การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมีอตั รากําไรขันต้นมากกว่าค่าเฉลียผลิตภัณฑ์เดิม (ร้อยละ 35)
3) การติดตังเครืองจักรใหม่เพิมเติมทัง โรงงาน เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต
) การขยายตลาดใหม่เพิมเติม เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา
งบแสดงฐานะการเงิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล เมือวันที ตุลาคม
บริษัทฯได้ถูกประเมินค่าปรับจากกรม
ศุลกากรเป็ นจํานวนประมาณ 120 ล้านบาท จากการทีบริษัทฯไม่สามารถแสดงเอกสารใบอนุ ญาตการนําเข้าสาหร่ายทะเล
ซึงใช้ประกอบใบขนสินค้าเข้าในปี
บางส่วนจํานวน ฉบับ เนื องจากเป็ นเอกสารทีนานหลายปี แล้ว ซึงถือเป็ นการ
นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
ทังนี เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึนก่อนการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั น บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮ
ลดิง จํากัด ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เ ก็ตติง จํากัด จึงแสดงเจตจํานงรับชําระค่าปรับ
ดังกล่าวข้างต้น เพือมิให้กระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั

โดยเมือวันที 17 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้จ่ายค่าปรับ ให้กรมศุล กากรจํานวนรวมทังสินประมาณ 120 ล้านบาท
ต่อมาเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิง จํากัด ได้จา่ ยชําระเงินบางส่วนให้บริษัทฯ จํานวน 50
ล้านบาท และจะชําระส่วนทีเหลือจํานวน 70 ล้านบาท ภายในวันที 30 ธันวาคม 2560
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ จึงได้บนั ทึกบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิง จํากัด เป็ นลูกหนี อืนจํานวน 120 ล้าน
บาท
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
บมจ. เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง

