
สรุปสาระส าคัญ ปี 2559 

ไตรมาส 2 ปี 2559 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 30 มิถุนายน 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
  

ธุรกิจการลงทุน 
  

รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากการขาย 69,400  77,970  -  -  69,400  77,970 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (87,407)  (105,708)  -  -  (87,407)  (105,708) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (18,007)  (27,738)  -  -  (18,007)  (27,738) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 12,343  1,753  12,343  1,753 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน     344  173  344  173 
รายไดอ่ื้น         202  991 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,347)  (1,118) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้         (72)  10 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         (6,393)  (25,949) 

 

สรุปผลประกอบการด้านการเงนิ 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 69.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.99 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อนัเป็นผล

จากการที่มฤีดกูาลแห้งแล้งยาวนาน แตเ่มื่อเปรียบเทียบช่วงเวลา 6 เดือน ปี 2559 กบัปี 2558 เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.11 จาก 

148.90 ล้านบาท เป็น 156.51 ล้านบาท 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 12.34 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 604.11 จากไตร

มาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทร่วมมีก าไรจากการขายโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 0.34 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

(หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 22) 

รายได้อื่น ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 0.20 ล้านบาท เนื่องจากการขายของเสยี 



 

ต้นทุนการด าเนินงาน 

ต้นทนุขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 68.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.69 เนื่องจากบริษัทมกีารควบคมุของเสยี และมี

ประสทิธิภาพในการผลติที่ดีขึน้ บริษัทมีโครงการน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม ่เช่น เม็ดหลอม เม็ดเคลอืบรีไซเคิล 

คา่ใช้จา่ยในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 2.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.28 เนื่องจากบริษัทตระหนกัถึงคา่ใช้จ่าย

ตา่งๆจึงพยายามควบคมุคา่ใช้จา่ยทกุประเภทเพื่อให้ผลประกอบการดีขึน้ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 12.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.79 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร

ใหม ่ซึง่บริษัทได้เร่ิมจดัท าโครงการควบคมุและลดคา่ใช้จา่ยลง 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 3.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.69 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

และลดผลตอบแทนลง  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 1.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.48 เนื่องจากบริษัทจ่ายช าระคืนเงินต้นกู้

พร้อมดอกเบีย้ (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 26) 

งบดุลและข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 664.62 ล้านบาท ลดลงจาก 690.99 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการ

จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 22) 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 63.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 52.63 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 จากการ

กู้ยืมระยะสัน้จากบคุคล (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 26) 

กระแสเงินสดใช้ไปจากการด าเนนิงาน ไตรมาส 2 ปี 2559 เทา่กบั 31.61 ล้านบาท ลดลง 9.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผล

ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานลดลง และมีการบริหารลกูหนี ้สนิค้าคง

คลงั ได้ดีขัน้ 

แนวโน้มปี 2559 

 บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้ารายใหญ่ได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในปี 2559 จะมุง่เน้นเร่ืองการควบคมุของเสยี และ

กระบวนการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุเพื่อเพิม่อตัราก าไรขัน้ต้น และขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยเพิม่เตมิในสว่นการท า 

Trading รวมถงึพิจารณาลงทนุในธุรกิจใหม ่เพื่อเพิม่รายได้ และปรับปรุงให้บริษัทมีผลก าไรในอนาคต 


