
สรุปสาระส าคัญ ปี 2560 

ไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของบริษัทตอ่เนือ่งจากปี 2556 และปี 2555 ซึง่มกีารลงทนุในการสร้าง

โรงงานใหมท่ี่อ าเภอสงูเนิน โดยเป็นการย้ายจากโรงงานเดิมทีต่ าบลจอหอ สูก่ารลงทนุท่ีทนัสมยัในเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัมกี าลงั

การผลติเพิ่มขึน้เป็น  300 ตนั จากเดิม 180 ตนั และมีการสญูเสยีจากการผลติน้อยลงมากซึง่จะสง่ผลในการประกอบการดีขึน้ 

เนื่องจากบริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง จากการเปลีย่นผลติภณัฑ์เดิมทัว่ไปในท้องตลาดสูผ่ลติภณัฑ์ที่

ทนัสมยั ซึง่มคีวามทนทานและสวยงามกวา่ท าให้สามารถเพิม่มลูคา่ให้กบัสนิค้าของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี 

การด าเนินงานของบริษัทมีสว่นงานธุรกิจที่ส าคญั 2 สว่น คือ ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์จากพลาสตกิและธุรกิจการ

ลงทนุ โดยมีผลประกอบการ ดงันี ้

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
  

ธุรกิจการลงทุน 
  

รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขาย 73,983  87,107  -  -  73,983  87,107 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (94,325)  (103,027)  -  -  (94,325)  (103,027) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (20,342)  (15,920)  -  -  (20,342)  (15,920) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 5,588  (1,041)  5,588  (1,041) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน               -  (4,073)                  -  (4,073) 
รายไดอ่ื้น         490  772 
ตน้ทุนทางการเงิน         (510)  (848) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้         (121)  (21) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (14,653)  (21,089) 

 

สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 73.98 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.07 จากปีก่อน เนือ่งบริษัทได้จ าหนา่ย

เคร่ืองจกัรเก่าออกไป 1 สายการผลติและอยูร่ะหวา่งติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมเ่พื่อใช้ผลติผลติภณัฑ์ใหม่ 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 5.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 436.79 จากปี

ก่อน เนื่องจาก บริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึน้รวมทัง้บริษัทร่วมมีการรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าเพิม่ขึน้  

รายได้อื่น ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 0.49 ล้านบาท เนื่องจากการขายของเสยีและเงินมดัจ าบลอ็กพิมพ์ 

 

 

 



ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทนุขาย ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 74.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.13 สอดคล้องกบัยอดขายที่ลดลงและอยูร่ะหวา่ง

ติดตัง้ทดสอบเคร่ืองจกัรใหมส่ าหรับผลติผลติภณัฑ์ใหม่ 

คา่ใช้จา่ยในการขาย ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 2.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.91 เนื่องจากบริษัทตระหนกัถึงคา่ใช้จ่ายตา่งๆ

จึงพยายามควบคมุคา่ใช้จ่ายทกุประเภทเพื่อให้ผลประกอบการดขีึน้ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 13.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 21.53 เนื่องจากการจ่ายชดเชยพนกังาน

ออกจากงาน 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 3.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.96 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 0.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.86 เนื่องจากบริษัทจ่ายช าระคืนเงินต้นกู้

พร้อมดอกเบีย้ (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 25) 

งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 758.26 ล้านบาท ลดลงจาก 769.47 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 ซึง่เป็นผลจากการ

จ่ายช าระหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 36.68 ล้านบาท ลดลงจาก 44.69 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 จากการจา่ย

ช าระหนีเ้งินกู้ยมื (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 25) 

กระแสเงินสดใช้ไปจากการด าเนนิงาน ไตรมาส 1 ปี 2560 เทา่กบั 14.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.0 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผล

ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ 

 

แนวโน้มปี 2560 

 บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในปี 2560 จะมุง่เน้นเร่ืองการควบคมุของเสยี และ

กระบวนการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุเพื่อเพิม่อตัราก าไรขัน้ต้น และขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยเพิม่เตมิในสว่นการท า 

Trading รวมถงึพิจารณาลงทนุในธุรกิจใหม ่เพื่อเพิม่รายได้ และปรับปรุงให้บริษัทมีผลก าไรในอนาคต 


