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เลขที� 1905-022TH 

วนัที� 9  พฤษภาคม  2562 
 

 

เรื�อง   ชี �แจงข้อมลูผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที� 1/2562 สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

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

ร้อยละ 20 สําหรับไตรมาสที� �/����  สิ �นสุด ณ วนัที� 31  มีนาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี

สาระสําคญั ดงันี � 

 

 
       (Unit: Thousand Baht) 

 

  Revenue Gross profit Selling Admin Net profit 

Q1/18         213,552            76,707            21,974            18,709            27,898  

Q1/19         236,732            84,100            22,010            20,368            35,928  

Change           23,180              7,393                   36              1,659              8,030  

% Change 10.85% 9.64% 0.16% 8.86% 28.78% 
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บริษัทมีผลกําไรสทุธิไตรมาสที� 1/2562 จํานวน 35.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที� 1/2561 เป็น

จํานวนเงิน 8.0 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 28.78 ( กําไรสุทธิไตรมาสที�1/2561 จํานวน 27.9 ล้านบาท) 

ทั �งนี �บริษัทขอชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั ดงันี � 

 

 รายได้ 

 ไตรมาสที� 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากบั 236.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที� 

�/���� เป็นจํานวนเงิน 23.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.85 (โดยแบ่งเป็นขายในประเทศเพิ�มขึ �นร้อยละ 

20.07 และขายตา่งประเทศเพิ�มขึ �นร้อยละ 4.57)  

 กาํไรขั �นต้น 

ไตรมาสที� 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั �นต้น 84.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากไตรมาสที� 

1/2561 เป็นจํานวน 7.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64 โดยมีอัตรากําไรขั �นต้นร้อยละ 35.5 (ไตรมาสที� 

1/2561 อตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 35.9) กําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นเนื�องจากการผลิตและขายที�มากขึ �นทําให้โสหุ้ยการ

ผลิตตอ่หนว่ยลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ไตรมาสที� 1/2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขาย 22.0 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตร

มาสที� 1/2561  (ไตรมาสที� 1/2561 มีคา่ใช้จ่ายในการขาย 21.97 ล้านบาท) จากการที�บริษัทฯ มีการบริหาร

จดัการคา่ใช้จา่ยในการขายได้ดีขึ �น  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาสที� 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20.4 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก

ไตรมาสที� 1/2561 เป็นจํานวน 1.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 (ไตรมาสที� 1/2561 มีค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 18.7 ล้านบาท) คา่ใช้จ่ายในการบริหารที�เพิ�มขึ �น เช่น คา่ธรรมเนียมการดําเนินการเรื�องเครื�องหมาย

การค้าที�ประเทศจีน การเปลี�ยนแปลงวิธีการบนัทกึรายการคา่ตรวจสอบบญัชี เป็นต้น 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ไตรมาสที� 1/2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน �.� ล้านบาท ลดลงจากไตร

มาสที� 1/2561 เป็นจํานวน 1.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.0% (ไตรมาสที� 1/2561 มีต้นทนุทางการเงิน 2.9  

ล้านบาท) 
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ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับ

ฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาระสําคญั ดงันี � 

 

 สินทรัพย์ 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 680.8 ล้านบาท 

ลดลงจากวนัที� 31  ธนัวาคม  2561 เป็นเงิน ��.� ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ �น 

�.� ล้านบาท ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�นลดลง ��.� ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง �.� ล้านบาท สินทรัพย์

หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท ในสว่นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ลดลง 

�.� ล้าน และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นลดลง �.� ล้านบาท 

 หนี �สิน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวม ���.� ล้านบาท ลดลงจาก �� 

ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน ��.� ล้านบาท โดยมีการเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสั �นลดลง ��.� ล้าน

บาท เจ้าหนี �การค้าลดลง ��.� ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท หนี �สินหมนุเวียนอื�นลดลง 

�.� ล้านบาท และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ �น � ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากับ ���.� ล้าน

บาท เพิ�มขึ �นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน ��.� ล้านบาท สืบเนื�องจากบริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานไตรมาสที� 1/2562 จํานวน ��.� ล้านบาท  

 กระแสเงนิสด 

จากผลประกอบการในไตรมาสที� 1/2562 บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดงันี � 

 กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในไตรมาสที� 1/2562  จํานวน ��.� ล้านบาท เทียบ

กบัไตรมาสที� 1/2561 เพิ�มขึ �น �� ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง มีผลให้อตัราเงินสดเพิ�มขึ �น 

 กระแสเงินสดจากการลงทุนในไตรมาสที� 1/2562  จํานวน �.� ล้านบาท เมื�อเทียบกับไตร

มาสที� 1/2561 เพิ�มขึ �นจํานวน �.�  ล้านบาท เกิดจากมีการลงทนุในทรัพย์สินถาวรเพิ�มขึ �น 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินในไตรมาสที� 1/2562 จํานวน ��.� ล้านบาท เมื�อเทียบ

กบัไตรมาสที� 1/2561 ลดลงจํานวน ��.� ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ

สั �นให้กบัสถาบนัการเงิน  
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แนวโน้มและแผนกลยุทธ์ปี 2562 

บริษัทฯ ได้กําหนดเป้าการขาย ประมาณร้อยละ 10 จากยอดขายปีที�แล้วซึ�งอยู่ที� 929 ล้านบาท โดย

ให้ความสําคญัทั �งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  สําหรับตลาดในประเทศ หลงัจากที�กรรมาธิการสหภาพ

ยโุรปได้พิจารณาปลดใบเหลืองประมงไอยยูขูองประเทศไทยเมื�อเดือน มกราคม 2562 ที�ผ่านมาน่าจะทําให้

การสง่ออกสินค้าอาหารทะเลจากไทยกลบัมาขยายตวัได้อีกครั �ง   

สําหรับตลาดส่งออกตา่งประเทศ ที�ปัจจบุนัเทียบเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของยอดขายทั �งหมดของ

บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเอเชีย แตก็่มีเพิ�มกลุ่มตลาดตะวนัออกกลาง ตลาดอเมริกาใต้ ตลาดยุโรป 

และตลาดแอฟริกาเพิ�มเข้ามา กอปรกบัมีการแตง่ตั �งตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศเพิ�มมากขึ �น เช่น ประเทศ

เม็กซิโก ชิลี บราซิล เปรู อิยิปต์ และอีกหลายประเทศที�ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา จึงมองว่าบริษัทฯยงัมี

ศกัยภาพในการเตบิโตในตลาดตา่งประเทศได้อีก  

นโยบายของบริษัทฯในปี 2562  ต้องการรักษาฐานลูกค้าและยอดขายในประเทศไทย ทั �งปรับกล

ยุทธ์การขายต่างๆ และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และขยายฐานลูกค้าในตลาด

ต่างประเทศให้มากยิ�งขึ �น พร้อมทั �งสร้างการยอมรับต่อสินค้าของบริษัทฯจากลูกค้ารายใหญ่ พร้อมกับการ

ควบคมุต้นทนุการผลิต และบริหารอตัราแลกเปลี�ยนให้มีประสิทธิภาพ 

 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

     (นางสาวโสภา นาจนัหอม) 

            เลขานกุารบริษัท 


