
สรุปสาระส าคัญ ปี 2559 

ในปี 2559 เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทตอ่เนื่องจากปี 2556 และปี 2555 ซึง่มีการลงทนุในการสร้างโรงงานใหมท่ี่

อ าเภอสงูเนิน โดยเป็นการย้ายจากโรงงานเดิมที่ต าบลจอหอ สูก่ารลงทนุท่ีทนัสมยัในเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัมีก าลงัการผลติ

เพิ่มขึน้เป็น  300 ตนั จากเดิม 180 ตนั และมีการสญูเสยีจากการผลติน้อยลงมากซึง่จะสง่ผลในการประกอบการดีขึน้ 

เนื่องจากบริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง จากการเปลีย่นผลติภณัฑ์เดิมทัว่ไปในท้องตลาดสูผ่ลติภณัฑ์ที่

ทนัสมยั ซึง่มคีวามทนทานและสวยงามกวา่ท าให้สามารถเพิม่มลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

การด าเนินงานของบริษัทมีสว่นงานธุรกิจที่ส าคญั 2 สว่น คือ ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์จากพลาสตกิและธุรกิจการ

ลงทนุ โดยมีผลประกอบการ ดงันี ้

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
  

ธุรกิจการลงทุน 
  

รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากการขาย 298,863  323,292  -  -  298,863  323,292 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (385,642)  (432,943)  -  -  (385,642)  (432,943) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (86,779)  (109,651)  -  -  (86,779)  (109,651) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 20,697  (19,781)  20,697  (19,781) 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุน 
        ในบริษทัร่วม 
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน 

     
- 

(1,760) 

  
  (21,300) 

1,909 

  
- 

(1,760) 

  
(21,300) 

1,909 
รายไดอ่ื้น         2,694  30,490 
ตน้ทุนทางการเงิน         5,955  4,888 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้         (207)  (4) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (70,896)  (123,217) 

 

สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย ปี 2559 เทา่กบั 298.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.56 จากปีก่อน อนัเป็นผลจากราคาเม็ดพลาสติกมีราคา

ลดลงจากปีก่อน ท าให้ต้องปรับราคาขายลดลงตามราคาเม็ดพลาสติกซึง่เป็นวตัถดุิบหลกั 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ปี 2559 เทา่กบั 20.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 204.63 จากปีก่อน 

เนื่องจาก บริษัทร่วมมกีารบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพท่ีดีขึน้ และตัง้ส ารองการด้อยคา่ไว้ใน ปี 2558 เกือบเต็มจ านวนแล้ว

รวมทัง้มีต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม ปี 2559 เทา่กบั 1.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 42) 

รายได้อื่น ปี 2559 เทา่กบั 2.69 ล้านบาท เนื่องจากการขายของเสยี,ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เกา่ที่ไมไ่ด้ใช้งาน 



 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทนุขาย ปี 2559 เทา่กบั 293.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.21 เนื่องจากบริษัทมีการควบคมุของเสยี และมีประสทิธิภาพใน

การผลติที่ดีขึน้ บริษัทมีโครงการน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม ่เช่น เมด็หลอม เม็ดเคลอืบรีไซเคิล 

คา่ใช้จา่ยในการขาย ปี 2559 เทา่กบั 10.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.54 เนื่องจากบริษัทตระหนกัถึงคา่ใช้จา่ยตา่งๆจงึ

พยายามควบคมุคา่ใช้จ่ายทกุประเภทเพื่อให้ผลประกอบการดีขึน้ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ปี 2559 เทา่กบั 54.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.75 เนื่องจากบริษัทตระหนกัถึงคา่ใช้จา่ยตา่งๆจงึ

พยายามควบคมุคา่ใช้จ่ายทกุประเภทเพื่อให้ผลประกอบการดีขึน้ 

ผลขาดทนุจากการขายและจาการด้อยคา่ทรัพย์สนิ ปี 2559 เทา่กบั 11.64 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการขายเคร่ืองจกัรเกา่และ

อะไหลท่ี่ไมไ่ด้ใช้งาน 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 เทา่กบั 15.71 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.61 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และลด

ผลตอบแทนลง  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ปี 2559 เทา่กบั 5.95 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 21.82 เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ตา่งประเทศ หน้า 47) 

งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ปี 2559 เทา่กบั 769.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 690.99 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการจ าหนา่ยเงิน

ลงทนุในบริษัทร่วมและเงินรับจากการเพิ่มทนุ 187.57 ล้านบาท (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 42,55) 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ปี 2559 เทา่กบั 44.69 ล้านบาท ลดลงจาก 52.63 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 จากการช าระเงินกู้ยมื 

(หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 47) 

กระแสเงินสดใช้ไปจากการด าเนนิงาน ปี 2559 เทา่กบั 72.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุ

จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานลดลง และมีการบริหารลกูหนี ้สนิค้าคงคลงั ได้

ดีขึน้  

แนวโน้มปี 2560 

 บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ได้อยา่งต่อเนื่อง ซึง่ในปี 2560 จะมุง่เน้นเร่ืองการควบคมุของเสยี และ

กระบวนการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุเพื่อเพิม่อตัราก าไรขัน้ต้น และขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยเพิม่เตมิในสว่นการท า 

Trading รวมถงึพิจารณาลงทนุในธุรกิจใหม ่เพื่อเพิม่รายได้ และปรับปรุงให้บริษัทมีผลก าไรในอนาคต 


