
 

 �

 

เลขที� 1902-009TH 

วนัที� 21  กมุภาพนัธ์  ���� 
 

 

เรื�อง   ชี �แจงข้อมลูผลการดําเนินงานสําหรับปี ���� สิ �นสดุ ณ วนัที� ��  ธนัวาคม  ���� 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

บริษัท ยบูสิ (เอเชีย) จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน เปลี�ยนแปลงเกิน

ร้อยละ ��  สําหรับปี ���� สิ �นสดุ ณ วนัที� ��  ธนัวาคม  ���� ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีสาระสําคญั 

ดงันี � 

 

   

    
 
 
 
 (Unit: Thousand Baht) 

 

  Revenues Gross Profit Selling Admin Net profit 

2017 837,308 293,207 80,159 93,260 -236,013 

2018 929,354 325,527 88,001 79,800 128,745 

Change 92,046 32,320 7,842 -13,460 364,758 

% Change                 11.0              11.0               9.8     (14.4)   154.5  



 

 �

 

 

บริษัทมีผลกําไรสทุธิสําหรับปี ���� จํานวน ���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี ���� เป็นจํานวนเงิน 

���.� ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ ���.� ( ขาดทนุสทุธิปี ���� จํานวน   ���.� ล้าน) ทั �งนี �บริษัทขอชี �แจง

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั ดงันี � 

 รายได้ 

 ในปี ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ ���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี ���� เป็น

จํานวนเงิน ��.� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.� (โดยแบ่งเป็นขายในประเทศเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.� และขาย

ตา่งประเทศเพิ�มขึ �นร้อยละ �.�)  

 กาํไรขั �นต้น 

ในปี ���� บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรขั �นต้น ���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี ���� เป็นจํานวน 

��.� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.� โดยมีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ ��.� (ปี ���� อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 

��.�) กําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นเนื�องจากบริษัทผลิตและขายมากขึ �นทําให้ต้นทนุตอ่หน่วยลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย ��.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี ���� 

เป็นจํานวน �.�  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.� (ปี ���� มีคา่ใช้จ่ายในการขาย ��.� ล้าน) คา่ใช้จ่ายในการ

ขายที�เพิ�มขึ �น เกิดจากคา่ขนสง่สินค้าในทั �งในประเทศและตา่งประเทศ เนื�องจากมีการขายสินค้ามากขึ �น 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ��.� ล้านบาท ลดลงจากปี ���� 

เป็นจํานวน ��.� ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ��.� (ปี ���� มีคา่ใช้จา่ยในการขาย ��.� ล้าน) คา่ใช้จา่ยในการ

บริหารที�ลดลง เชน่ คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง และคา่ที�ปรึกษา   เป็นต้น 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงิน �.� ล้านบาท  ลดลงจากปี 2560 เป็น

จํานวน��.� ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ ��.� (ปี ���� มีต้นทนุทางการเงิน ��.�  ล้านบาท) 

 

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที�  ��  ธันวาคม  ���� 

เปรียบเทียบกบัฐานะการเงิน ณ วนัที� ��  ธนัวาคม  ���� โดยมีสาระสําคญั ดงันี � 

 

 

 



 

 �

 สินทรัพย์ 

ณ วนัที� ��  ธันวาคม  ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ ���.� ล้านบาท 

ลดลงจากวนัที� 31  ธันวาคม  2560 เป็นเงิน �.� ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 

��.� ล้านบาท ลกูหนี �การค้าเพิ�มขึ �น ��.� ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง �.� ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียน

อื�นลดลง �.� ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ลดลง �.� ล้าน 

และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นลดลง �.� ล้านบาท 

 หนี �สิน 

ณ วนัที� ��  ธันวาคม  ���� บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวม ���.� ล้านบาท ลดลงจาก 

�� ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน ���.� ล้านบาท โดยมีการเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสั �นลดลง ���.� 

ล้านบาท เจ้าหนี �การค้าเพิ�มขึ �น ��.� ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวสถาบนัการเงินครบใน 1 ปี ลดลง 

�.� ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท หนี �สินหมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท และภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� ��  ธนัวาคม  ���� บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั ���.� ล้าน

บาท เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31  ธนัวาคม  2560 เป็นจํานวนเงิน ���.� ล้านบาท สืบเนื�องจากบริษัทและบริษัท

ย่อยมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานรวม � ไตรมาส จํานวน ���.�  ล้านบาท และอื�นๆเพิ�มขึ �น �.� ล้าน

บาท 

 

 กระแสเงนิสด 

จากผลประกอบการในในปี ���� บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดงันี � 

 กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงานในปี ����  จํานวน ���.� ล้านบาท เทียบกบัปี ���� 

เพิ�มขึ �น ��.� ล้านบาท   ผลจากการรับชําระหนี �เพิ�มขึ �น  และสินค้าคงเหลือที�ลดลงทําให้ใน

ปี ���� มีอตัราเงินสดเพิ�มขึ �น 

 กระแสเงินสดจากการลงทุนในปี ���� จํานวน �.� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี ���� ลดลง

จํานวน ��.�  ล้านบาท เกิดจากมีการลงทนุในทรัพย์สินถาวรลดลง 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี ���� จํานวน ���.� ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี

���� ลดลง จํานวน  ��.�  ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นให้กับ

สถาบนัการเงิน  

 

 



 

 �

แนวโน้มและแผนกลยุทธ์ปี ���� 

บริษัทฯ  ได้กําหนดเป้าการขาย ประมาณร้อยละ 1�   จากยอดขายปีที�แล้วซึ�งอยูที่�    929 ล้าน 

บาท โดยให้ความสําคัญทั �งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ  สําหรับตลาดในประเทศ หลังจากที�

กรรมาธิการสหภาพยโุรปได้พิจารณาปลดใบเหลืองประมงไอยยูขูองประเทศไทยเมื�อเดือน มกราคม ���� ที�

ผา่นมานา่จะทําให้การสง่ออกสินค้าอาหารทะเลจากไทยกลบัมาขยายตวัได้อีกครั �ง   

สําหรับตลาดส่งออกต่างประเทศ ที�ปัจจุบันเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ �� ของยอดขาย

ทั �งหมดของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูค้าเอเชีย แต่ก็มีเพิ�มกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง ตลาดอเมริกาใต้ 

ตลาดยุโรป และตลาดแอฟริกาเพิ�มเข้ามา กอปรกับมีการแต่งตั �งตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศเพิ�มมากขึ �น 

เช่น ประเทศเม็กซิโก ชิลี บราซิล เปรู อิยิปต์ และอีกหลายประเทศที�ยงัอยู่ในระหว่างการเจรจา จึงมองว่า

บริษทัฯยงัมีศกัยภาพในการเตบิโตในตลาดตา่งประเทศได้อีก  

นโยบายของบริษัทฯในปี 2562  ต้องการรักษาฐานลูกค้าและยอดขายในประเทศไทย ทั �ง

ปรับกลยุทธ์การขายต่างๆ และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใน

ตลาดตา่งประเทศให้มากยิ�งขึ �น พร้อมทั �งสร้างการยอมรับตอ่สินค้าของบริษัทฯจากลกูค้ารายใหญ่ พร้อมกบั

การควบคมุต้นทนุการผลิต และบริหารอตัราแลกเปลี�ยนให้มีประสิทธิภาพ 

 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

     (นางสาวโสภา นาจนัหอม) 

            เลขานกุารบริษัท 


