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16.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

16.1. ภาพรวมการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP) ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิวประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High 
Density Polyethylene (HDPE) ภายใตต้ราสัญญาลกัษณ์ “หมากรุก” และฟิลม์ยดืห่อหุ้มอาหารประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใตต้ราสัญญาลกัษณ์ “Vow Wrap” 
โดยการจดัจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นร้านคา้ส่งและผูบ้ริโภคโดยตรง 

บริษทัแต่งตั้งบริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เขา้ตรวจสอบงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่
งวดปี 2558 และตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของการตรวจสอบงบการเงินงวดบญัชีปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561  แสดงรายไดจ้ากการขาย จ านวน 489.18 ลา้นบาทและจ านวน 476.58 ลา้นบาทและจ านวน 525.15 ลา้นบาท
และจ านวน 136.58 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2.57 ในปี 2559 และอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.19 ในปี 2560 และอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.63 ในงวด 3 เดือนปี 2561เทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุของการลดลงของรายไดจ้ากการขายในปี 2559 มีสาเหตุส าคญัมาจากวิกฤตน ้ าท่วมภาคใตใ้นช่วงปลายปี 2559 และสาเหตุของการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย
ในปี 2560 และในงวด 3 เดือนปี 2561 มีสาเหตุส าคญัมาจากปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนตามก าลงัการผลิตถุงพลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึนของปี 2560 และ งวด 3 เดือนปี 2561 

ตน้ทุนขายในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 จ านวน 416.75 ลา้นบาทและจ านวน 405.32 ลา้นบาทและจ านวน 446.14 ลา้นบาทและจ านวน 114.97 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็น
อตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย เท่ากบัร้อยละ 85.19  ร้อยละ 85.05 และร้อยละ 84.96 และร้อยละ 84.18 ตามล าดบั โดยอตัราตน้ทุนขายลดลงในช่วงท่ีผา่นมานั้นเป็นผลมาจากการ
บริหารจดัการส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากการจดัเก็บและขบวนการผลิตท่ีมีอตัราส่วนสูญเสียลดลง 

ค่าใชจ่้ายในการขายของบริษทั ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรงและค่าใชจ่้ายพนกังานขาย ค่านายหนา้ และค่าขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 
2561 จ านวน 14.06 ลา้นบาทและจ านวน 19.09 ลา้นบาทและจ านวน 20.26 ลา้นบาทและจ านวน 4.85 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย
อยูท่ี่ร้อยละ 2.87 ร้อยละ 4.00 และร้อยละ 3.86 และร้อยละ 3.55 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน ในปี 2559 เป็นผลมาจากการปรับเงินเดือนและจ านวนพนกังานท่ี
เพ่ิมข้ึน และค่าขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน และในปี 2560 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายมีอตัราลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2559 และในงวด 3 เดือนปี 2561 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายมีอตัราลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการปรับอตัราค่าขนส่งลดลง  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2558-2560 และงวด 3 
เดือนปี 2561 จ านวน 34.84 ลา้นบาทและ จ านวน 43.02 ลา้นบาทและจ านวน 35.73 และจ านวน 9.58 ลา้นบาทตามล าดบั  คิดเป็นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการ
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ขายอยูท่ี่ร้อยละ 7.12 ร้อยละ 9.03 และร้อยละ 6.80 และร้อยละ 7.01 ตามล าดบั โดยอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีปรับเพ่ิมข้ึนในปี 2559 นั้นเป็นผลมาจากการปรับเงินเดือนและค่าใชจ่้าย
อ่ืนเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือนและสวสัดิการ เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาต่าง ๆ ส าหรับการเตรียมพร้อมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส าหรับปี 2560 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีปรับตวัลดลง เป็นผลมาจากการเกษียณอายขุองกรรมการบริหาร 1 ท่านและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมพร้อมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ี
ลดลง ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 0.21 ลา้นบาท ค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึน 0.21 ลา้นบาท ส าหรับการกลบัรายการส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดข้ึนในงวด 3 เดือนปี 2560 มูลค่า 0.80 ลา้นบาทแต่ในงวด 3 เดือนปี 2561 ไม่มีรายการน้ี
แลว้ 

ก าไรจากการด าเนินงานตามงบการเงิน ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 จ านวน 35.47 ลา้นบาทและจ านวน 18.79 ลา้นบาทและจ านวน 28.84 ลา้นบาทและจ านวน 8.78 ลา้น
บาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 7.25 และร้อยละ 3.94 และร้อยละ 5.49 และร้อยละ 6.43 ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัราก าไร
จากการด าเนินงานส าหรับปี 2559 เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เป็นผลมาจาก
ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลง และการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรจากการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 เป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายในการ
ขายท่ีลดลง 

เม่ือพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 พบวา่ มีสินทรัพยร์วมทั้งหมด จ านวน 233.05 ลา้นบาทและจ านวน 
245.34 ลา้นบาทและจ านวน 248.26 ลา้นบาทและจ านวน 263.80 ลา้นบาทตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมในปี 2559 มีสาเหตุส าคญั คือ ลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน และการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ส าหรับการผลิตถุงพลาสติก และงวด 3 เดือนปี 2561 สินทรัพยร์วมท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดส้ินปี 2560 นั้น มาจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดา้นหน้ีสิน ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม จ านวน 97.46 ลา้นบาทและจ านวน 92.89 ลา้นบาทและจ านวน 73.88 ลา้นบาทและจ านวน 82.53 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยการลดลงของหน้ีสินรวมในปี 2559 และปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากการช าระเงินกูย้ืมท่ีครบก าหนด และในงวด 3 เดือนปี 2561 หน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากเจา้หน้ีการคา้ท่ี
เพ่ิมข้ึน และในส่วนของผูถื้อหุ้น ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น จ านวน 135.60 ลา้นบาทและจ านวน 152.45 ลา้นบาทและจ านวน 174.38 ลา้นบาทและ
จ านวน 181.27 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นการเพ่ิมข้ึนตามผลก าไรสุทธิของบริษทัในแต่ละปี 

ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.72 เท่าและเท่ากบั 0.61 เท่าและเท่ากบั 0.42 เท่าและเท่ากบั 0.46 เท่า ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 ตามล าดบั ซ่ึงในปี 
2558 – 2560 อตัราส่วนดงักล่าวปรับลดลงตามการลดลงของเงินกูย้มืท่ีบริษทัช าระเม่ือครบก าหนด ประกอบกบัผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไรสุทธิท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนดว้ยตามล าดบั 
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16.2. ผลการด าเนินงาน 

รายได้                หน่วย : พนับาท 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ปี 2558 สดัส่วน ปี 2559 สดัส่วน ปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2561 สดัส่วน 
รายไดจ้ากการขาย           
   ถุงบรรจุอาหาร (PP) 
   ถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว (HDPE) 
   ฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหาร 

273,481.51 
173,677.25 

42,016.87 

55.91 
35.50 
8.59 

253,880.78 
179,264.92 

43,434.38 

53.27 
37.61 
9.11 

276,265.27 
189,318.84 

59,562.81 

52.61 
36.05 
11.34 

68,280.53 
47,016.84 
12,787.21 

53.31 
36.71 
9.98 

70,519.88 
49,076.14 
16,981.25 

51.63 
35.93 
12.43 

รวมรายไดจ้ากการขาย 489,175.62 100.00 476,580.08 100.00 525,146.92 100.00 128,084.58 100.00 136,577.27 100.00 
รายไดอ่ื้น 11,940.24  9,638.30  5,817.37  1,525.39  1,594.93  
รวมรายได ้ 501,115.86  486,218.37  530,964.29  129,609.97  138,172.20  

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร โดยในปี 2558-2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขาย จ านวน 489.18 ลา้นบาท จ านวน 476.58 ลา้นบาทและ
จ านวน 525.15 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.57 ในปี 2559 และคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.19 ในปี 2560  โดยในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุ
อาหารประเภท PP รายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว ประเภท HDPE และมีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหาร จ านวน 253.88 ลา้นบาท จ านวน 179.26 ลา้นบาทและจ านวน 
43.43 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารประเภท PP ลดลงจากปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนการลดลงร้อยละ 7.17 ซ่ึงสาเหตุของการลดลงของรายไดจ้ากการขายในงวดปี 2559 มีสาเหตุ
ส าคญัมาจากเหตุการณ์การสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 ในเดือนตุลาคม 2559 และเหตุการณ์น ้ าท่วมภาคใตใ้นช่วงปลายปี ซ่ึงภาคใตเ้ป็นฐานลูกคา้หลกัของบริษทั ท าใหป้ริมาณการจ าหน่ายถุงบรรจุ
อาหารลดลงจาก 4.59 ลา้นกิโลกรัมในปี 2558 เหลือ 4.45 ลา้นกิโลกรัมในปี 2559 และราคาจ าหน่ายเฉล่ียลดลงจากปี 2558 ท่ีราคาเฉล่ียต่อหน่วยท่ี 59.56 บาทเหลือ 57.07 บาทในปี 2559 
ส าหรับรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว ประเภท HDPE เพ่ิมข้ึนจาก 173.68 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 179.26 ลา้นบาทในปี 2559 คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.22 เป็นผลจาก
ปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนจาก 2.63 ลา้นกิโลกรัมในปี 2558 เป็น 2.74 ลา้นกิโลกรัมในปี 2559 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหารเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 42.02 ลา้นบาทใน
ปี 2558 เป็น 43.43 ลา้นบาทในปี 2559 ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีพนกังานขายไดน้ าเสนอสินคา้ใหม่น้ีกบัลูกคา้ท่ีมีความสนใจเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารประเภท PP รายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว ประเภท HDPE และมีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหาร 
จ านวน 276.27 ลา้นบาท จ านวน 189.32 ลา้นบาทและจ านวน 59.56 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการขายในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เป็นผลจากการติดตั้งแลว้เสร็จของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ส าหรับการตดั ซ่ึงท าให้บริษทัมีก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน และการท าตลาดโดยการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน ท าให้รายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารประเภท PP เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นสัดส่วน
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.82 ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมเป็น 4.79 ลา้นกิโลกรัมในปี 2560 จาก 4.45 ลา้นกิโลกรัมในปี 2559 ส าหรับรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารและถุงหู
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ห้ิว ประเภท HDPE เพ่ิมข้ึนจาก 179.26 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 189.32 ลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.61 ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมเป็น 2.89 ลา้น
กิโลกรัมในปี 2560 จาก 2.74 ลา้นกิโลกรัมในปี 2559 ในขณะท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหารเพ่ิมข้ึนเป็น 59.56 ลา้นบาทในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลจากปริมาณการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน
เป็น 0.63 ลา้นกิโลกรัมในปี 2560 จาก 0.45 ลา้นกิโลกรัมในปี 2559 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 136.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนของงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.63 โดยยอดขายในงวด 3 เดือนปี 2561 
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัเท่ากบั 8.49 ลา้นบาทซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมเวลาในการท างาน จึงไดผ้ลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารประเภท 
PP รายไดจ้ากการขายถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว ประเภท HDPE และมีรายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหาร จ านวน 70.52 ลา้นบาทและจ านวน 49.08 ลา้นบาทและจ านวน 16.98 ลา้นบาท 
ซ่ึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากปริมาณการจ าหน่ายถุงบรรจุอาหารประเภท PP ท่ีจ  าหน่ายเพ่ิมข้ึน จาก 1.17 ลา้นกิโลกรัมเพ่ิมเป็น 1.23 ลา้นกิโลกรัม ในขณะท่ีราคาจ าหน่ายเฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน และปริมาณการจ าหน่ายถุงบรรจุอาหารและถุงหูห้ิว ประเภท HDPE เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในขณะท่ีราคาจ าหน่ายเฉล่ียปรับเพ่ิมข้ึนจาก 65.58 บาทเป็น 67.26 บาท ประกอบ
กบัปริมาณการจ าหน่ายฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหารเพ่ิมข้ึนจาก 0.13 ลา้นกิโลกรัมเป็น 0.18 ลา้นกิโลกรัมในขณะท่ีราคาจ าหน่ายเฉล่ียปรับลดลงเลก็นอ้ยจาก 98.35 บาทเป็น 96.52 บาท 

 
รายได้อ่ืน  

รายไดอ่ื้นของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ ดอกเบ้ียรับ ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีรายไดอ่ื้น จ านวน 11.94 ลา้นบาท จ านวน 9.64 ลา้นบาท
จ านวน 5.82 ลา้นบาทและจ านวน 1.59 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.44 ร้อยละ 2.02 ร้อยละ 1.11 และร้อยละ 1.17 ของรายไดจ้ากการขายตามล าดบั 

หน่วย : พนับาท 

 ปี 2558 สดัส่วน ปี 2559 สดัส่วน ปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2561 สดัส่วน 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ-เศษกระสอบ 7,306.08 61.19 6,583.08 68.30 4,949.15 85.08 1,255.18 86.82 1,384.64 86.82 
ดอกเบ้ียรับ - 0.00 21.33 0.22 38.01 0.65 24.27 0.22 3.51 0.22 
รายไดอ่ื้น – ค่าหอ้งพกั, ค่าไฟ, ค่ายนิูฟอร์ม 785.97 6.58 783.22 8.13 682.07 11.72 193.63 12.64 188.28 11.80 
รายไดอ่ื้นเก่ียวกบัพนกังาน 342.38 2.87 181.58 1.88 92.36 1.59 36.65 2.40 2.37 0.15 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - - 1,601.71 16.62 - - - - - - 
อ่ืน ๆ เช่น การปรับปรุงบญัชี เป็นตน้ 3,505.81 29.36 467.39 4.85 55.78 0.96 15.66 1.03 16.13 1.01 
รวมทั้งส้ิน 11,940.24 100.00 9,638.30 100.00 5,817.37 100.00 1,525.39 100.00 1,594.93 100.00 
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ปี 2558 รายไดอ่ื้น จ านวน 11.94 ลา้นบาทมีรายการหลกัประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ-เศษกระสอบ จ านวน 7.31 ลา้นบาทและรายการปรับปรุงบญัชี จ านวน 3.51 ลา้น
บาท ซ่ึงรายการปรับปรุงบญัชีเกิดจากบริษทัมียอดการเรียกช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนมากกวา่ท่ีบนัทึกไว ้ส าหรับปี 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้นลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2558 ถึงแมว้า่จะมี
ก าไรจากการจ าหน่ายรถบรรทุกเก่า จ านวน 1.60 ลา้นบาท ซ่ึงการลดลงเป็นผลจากรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ-เศษกระสอบท่ีลดลง ตามปริมาณการผลิตและการขายท่ีลดลง และรายไดอ่ื้น
เก่ียวกบัพนกังานท่ีลดลงเป็นผลจากตารางการผ่อนช าระหน้ีสินของพนกังานท่ีครบก าหนด ส าหรับปี 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้นลดลง ซ่ึงเป็นผลจากรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ-เศษกระสอบท่ี
ลดลง ตามนโยบายการน าเศษวสัดุกลบัเขา้สู่ขั้นตอนการผลิต (reprocess)  

 

ต้นทุนขาย 
หน่วย : พนับาท 

 ปี 2558 สดัส่วน ปี 2559 สดัส่วน ปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2561 สดัส่วน 
ตน้ทุนวตัถุดิบ 355,584.42 85.32 336,545.88 83.03 371,681.13 83.31 93,638.48 83.70 95,072.04 85.69 
ค่าแรง 27,431.40 6.58 36,058.02 8.90 38,611.95 8.65 9,275.49 8.29 10,257.53 8.92 
โสหุย้ในการผลิต 33,733.44 8.09 32,714.98 8.07 35,850.55 8.04 8,963.16 8.01 9,642.59 8.39 
ตน้ทุนขายรวม 416,749.27 100.00 405,318.88 100.00 446,143.63 100.00 111,877.13 100.00 114,972.16 100.00 
ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 85.19  85.05  84.96  87.35  84.18  

ตน้ทุนขายรวมตามงบการเงินของบริษทั ในปี 2558-2560 จ านวน 416.75 ลา้นบาท จ านวน 405.32 ลา้นบาท จ านวน 446.14 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายเทียบกบั
รายไดจ้ากการขาย อยูท่ี่ร้อยละ 85.19 ร้อยละ 85.05 และร้อยละ 84.96 ตามล าดบั โดยตน้ทุนขายท่ีเปล่ียนแปลงจะเป็นไปตามปริมาณการขายท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในปี 2559 บริษทัมีตน้ทุน
วตัถุดิบ เท่ากบั 336.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.03 ของตน้ทุนขายรวมหรือเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 5.35 จากตน้ทุนวตัถุดิบปีก่อน ซ่ึงการลดลงเป็นไปตามปริมาณการใชเ้ม็ดพลาสติกท่ี
ลดลงของบริษทัประกอบกบัการควบคุมเศษของเสียท่ีเกิดจากการผลิตให้มีปริมาณลดลงดว้ย และบริษทัมีตน้ทุนค่าแรง เท่ากบั 36.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของตน้ทุนขายรวม ซ่ึง
ตน้ทุนค่าแรงท่ีปรับเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่ เน่ืองจากบริษทัมีการจา้งพนกังานในสายการผลิตเพ่ิมข้ึน และวา่จา้งในอตัราค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย และบริษทัมีโสหุ้ยในการผลิต เท่ากบั 32.71 ลา้นบาทซ่ึง
ปรับลดลงจากการใชค้่าสาธารณูปโภคท่ีลดลง ส าหรับปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนวตัถุดิบเท่ากบั 371.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของตน้ทุนขายรวม ซ่ึงปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี
ก่อน และเป็นไปตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนค่าแรงของบริษทัปรับเพ่ิมข้ึน ตามการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานในสายการผลิตในระหวา่งปี และบริษทัมีโสหุ้ยในการผลิต 
เท่ากบั 35.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.04 ของตน้ทุนขายรวม ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมมาจากค่าสาธารณูปโภคเป็นหลกั 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนขายรวม จ านวน 114.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 84.18 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 3.10 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากราคาวตัถุดิบและปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัค่าใชจ่้าย-ค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนตามชัว่โมงการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
หน่วย : พนับาท 

 ปี 2558 สดัส่วน ปี 2559 สดัส่วน ปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2560 สดัส่วน งวด3เดือนปี 2561 สดัส่วน 
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาและโบนสั 2,589.18 18.41 3,661.25 19.18 3,491.85 17.24 874.19 16.95 1,020.49 21.05 
ค่านายหนา้ 2,858.14  20.33 2,851.76  14.94 3,427.93  16.92 828.58 16.07 853.66 17.61 
ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียง 2,892.43  20.57 2,022.55  10.60 1,949.61  9.62 425.80 8.26 436.92 9.01 
รวมเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 8,339.75 59.31 8,535.55 44.72 8,869.39 43.78 2,128.57 41.28 2,311.07 47.67 
ค่าขนส่ง 4,787.01 34.05 9,581.80 50.20 10,471.40 51.69 2,796.48 54.23 2,452.15 50.58 
ค่ าเส่ื อมราคาและค่ าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

849.17 6.04 886.81 4.65 799.90 3.95 231.18 4.48 20.96 0.43 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 84.53 0.60 81.27 0.43 116.99 0.58 - - 63.72 1.31 
ค่าใชจ่้ายในการขายรวม 14,060.47 100.00 19,085.44 100.00 20,257.68 100.00 5,156.23 100.00 4,847.89  100.00  
ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 2.87  4.00  3.86  4.03  3.55  

ในปี 2558-2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย จ านวน 14.06 ลา้นบาท จ านวน 19.09 ลา้นบาทและจ านวน 20.26 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเทียบกบั
รายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 2.87 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.86 ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนในปี 2559 เป็นผลมาจากค่าขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 4.79 ลา้นบาท และ
การปรับฐานในส่วนเงินเดือนพนักงานขายเพ่ิมข้ึน โดยค่าขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการเปล่ียนวิธีในการจดัส่งจากเดิมท่ีบริษทัจดัส่งเอง และการจา้งผูรั้บจา้งขนส่งอ่ืน เช่น บริษทั 
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากดั ท่ีเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง มาเป็นการใชบ้ริการขนส่งจากบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากดั เพียงรายเดียว ซ่ึงการ
เปล่ียนการขนส่งน้ีท าใหบ้ริษทัสามารถบริหารตารางเวลาในการจดัส่งไดดี้ข้ึนรวมถึงสามารถลดการเสียหายของสินคา้ในระหวา่งการจดัส่งไดด้ว้ย  ส าหรับค่าขนส่งในปี 2558 ท่ีมีมูลค่าจ านวน 
4.79 ลา้นบาทนั้น ค่าขนส่งของบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากดัท่ีบริษทัวา่จา้ง ทางบริษทั อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จ ากดัไม่ไดมี้การเก็บค่าขนส่งกบัทางบริษทั นอกจากนั้น
ส่วนค่าใชจ่้ายในการขนส่งของบริษทัท่ีบริษทัด าเนินการเองจะถูกบนัทึกในหมวดบญัชีอ่ืนท่ีไม่ใช่ค่าขนส่ง เช่น ค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ส าหรับปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยจากปี 2559 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นค่าขนส่งตามปริมาณผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 
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ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย จ านวน 4.85 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 3.55 ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 0.31 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งลดลง เป็นไปตามอตัราค่าบริการขนส่งซ่ึงบริษทัไดเ้จรจากบัผูรั้บจา้งขนส่ง เพ่ือปรับอตัราลดลงตามราคาน ้ ามนัตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ปี 2560 จึงท าใหอ้ตัราค่าบริการขนส่งในงวด 3 เดือนปี 2561 ต ่ากวา่อตัราค่าบริการขนส่งในงวดเดียวกนัของปีก่อน  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
หน่วย : พนับาท 

 ปี 2558 สดัส่วน ปี 2559 สดัส่วน ปี 2560 สดัส่วน งวด 3 เดือนปี 2560 สดัส่วน งวด 3 เดือนปี 2561 สดัส่วน 
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 21,978.82 63.09 24,307.65 56.50 21,527.93 60.26 5,268.92 64.60 5,564.64 58.11 
ค่าเส่ือมราคาและค่าซ่อมแซม 3,274.78 9.40 4,742.48 11.02 5,180.20 14.50 1,395.76 17.11 1,265.78 13.22 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพอิสระต่างๆ 3,092.25 8.88 5,497.30 12.78 3,278.53 9.18 836.12 10.25 929.80 9.71 
ค่าเบ้ียประกนัและอุบติัเหตุ 412.28 1.18 716.49 1.67 548.45 1.54 113.19 1.39 163.09 1.70 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ - - 1,540.00 3.58 1,495.00 4.18 385.00 4.72 595.00 6.21 
ส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้ 439.45 1.26 858.01 1.99 (731.35) (2.05) (803.54) (9.85) 0 0.00 
หน้ีสงสยัจะสูญ 788.24 2.26 259.52 0.60 717.35 2.01 (95.78) (1.17) 115.77 1.21 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,853.59 13.93 5,103.40 11.86 3,710.76 10.39 1,056.61 12.95 942.21 9.84 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม 34,839.40 100.00 43,024.85 100.00 35,726.87 100.00 8,156.29 100.00 9,576.31 100.00 
ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 7.12  9.03  6.80  6.37  7.01  

ในปี 2558-2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 34.84 ลา้นบาท จ านวน 43.02 ลา้นบาทและจ านวน 35.73 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือ
เทียบกบัรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 7.12 ร้อยละ 9.03 และร้อยละ 6.80 ตามล าดบั ส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนนั้น รายการหลกัประกอบดว้ย ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ค่าดูแลรักษาความ
ปลอดภยั ค่าธรรมเนียมธนาคารส าหรับค่าโอนเงิน เป็นตน้   โดยในปี 2559 ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนหลกัๆ มาจากเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนของพนกังาน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามอตัรา
ปกติ และค่าธรรมเนียมวชิาชีพอิสระต่าง ๆ ประกอบดว้ย ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าตรวจสอบและควบคุมภายใน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 3.09 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 5.50 ลา้นบาทใน
ปี 2559 และส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 0.44 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 0.86 ลา้นบาทในปี 2559 ซ่ึงเป็นการส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้ในส่วนของฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหารท่ีราคา
จ าหน่ายมีแนวโนม้ท่ีลดลง  
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ส าหรับค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีปรับลดลงในปี 2560 นั้นเป็นผลมาจากการเกษียณอายขุองกรรมการบริหาร 1 ท่าน และการลดลงของค่าธรรมเนียมวชิาชีพอิสระต่างๆ และการกลบั
รายการของส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้ เน่ืองจากปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีตั้งค่าส ารองลดลงตามนโยบายการน าวตัถุดิบกลบัมาใชใ้หม่ ( reprocess) และราคาท่ีจะจ าหน่ายของสินคา้คงเหลือมี
การปรับราคาสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัราคาตน้ทุน ท าใหบ้ริษทัไม่ตอ้งตั้งส ารองมูลค่าลดลงของสินคา้ จากทั้งสองปัจจยัจึงท าใหบ้ริษทัมีการกลบัรายการตั้งส ารองของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1.42 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 0.30 ลา้นบาท 
และค่าเบ้ียประชุมกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 0.21 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนจ านวน 0.21 ลา้นบาท 

 

ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 72.43 ลา้นบาทจ านวน 71.26 ลา้นบาทจ านวน 79.00 ลา้นบาทและจ านวน 21.61 ลา้นบาท โดยก าไรขั้นตน้ของ
บริษทัจะเปล่ียนแปลงตามยอดขายท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี การท่ีบริษทับริหารจดัการตน้ทุนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออตัรา
ก าไรขั้นตน้ โดยในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 14.81 ร้อยละ 14.95 ร้อยละ 15.04 และร้อยละ 15.82 ตามล าดบั ทั้งน้ี การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไร
ขั้นตน้ในปี 2559 เป็นผลจากปรับลดลงของตน้ทุนขาย ซ่ึงปรับลดลงตามปริมาณการใชเ้ม็ดพลาสติกท่ีลดลง ประกอบกบัการควบคุมเศษของเสียท่ีเกิดจากการผลิตให้มีปริมาณลดลง และการ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 เป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและจากนโยบายการน าวตัถุดิบกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงส่งผลให้อตัราตน้ทุนขายต่อ
รายไดจ้ากการขายลดลง จึงเป็นผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนดว้ย 

 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานตามงบการเงิน ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 จ านวน 35.47 ลา้นบาท จ านวน 18.79 ลา้นบาทและจ านวน 28.84 ลา้นบาทและจ านวน 8.78 
ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรจากการด าเนินงานเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายอยูท่ี่ร้อยละ 7.25 ร้อยละ 3.94 ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 6.43 ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัราก าไรจาก
การด าเนินงานในปี 2559 มีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ส าหรับปี 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 
เป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลงตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ก าไรสุทธิ 

งบการเงินของบริษทั ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 25.22 ลา้นบาทจ านวน 12.89 ลา้นบาทจ านวน 22.09 ลา้นบาทและจ านวน 6.89 ลา้นบาท
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 5.16 ร้อยละ 2.71 ร้อยละ 4.21 และร้อยละ 5.05 ตามล าดบั และมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.13 บาทต่อหุ้น เท่ากบั 0.06 บาทต่อหุ้น เท่ากบั 0.11 
บาทต่อหุ้นและเท่ากบั 0.14 บาทต่อหุ้นตามล าดบั ทั้งน้ีการลดลงของอตัราก าไรสุทธิในปี 2559 เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน และการปรับตวัเพ่ิมข้ึน
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ของอตัราก าไรสุทธิในปี 2560 นั้นมีสาเหตุจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ส าหรับก าไรสุทธิของงวด 3 เดือนปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 3.79 ลา้นบาท เป็นผลจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีลดลงตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีอตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 20.19 ร้อยละ 8.95 ร้อยละ 13.52 และร้อยละ 15.51 ตามล าดบั ผลตอบแทนของผูถื้อ
หุ้นในปี 2559 มีการปรับลดลงจากปี 2558 มีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีลดลง เป็นผลให้อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
ลดลงดว้ย ในส่วนปี 2560 อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 

16.3. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ฐานะทางการเงินในงบการเงินของบริษทั มีสินทรัพยท์ั้งหมด ณ ส้ินปี 2558 - 2560  จ านวน 233.05 ลา้นบาท จ านวน 245.34 ลา้นบาทและจ านวน 248.26 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็น
อตัราท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.27 และร้อยละ 1.19 ตามล าดบัโดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมในปี 2559 มีสาเหตุส าคญั คือ การผลิตสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งจดัเก็บวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน รวมถึงมี
สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือเพ่ิมข้ึน และบริษทัมีการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วมในปี 2560 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยม์าจากการเพ่ิมข้ึนของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ตามการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ส าหรับสินทรัพยร์วม ณ ส้ินงวด 3 เดือนแรกปี 2561 มีมูลค่าทั้งส้ิน 263.80 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2560 จ านวน 15.55 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
6.26 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัสามารถขายสินคา้ไดม้ากข้ึน และสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตไวเ้พ่ือขาย
ในช่วงเดือนเมษายนซ่ึงโรงงานจะหยดุผลิตในช่วงสงกรานต ์ 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ ส้ินปี 2558 - 2560 งบการเงินของบริษทัแสดงลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 52.15 ลา้นบาท จ านวน 55.07 ลา้นบาทและจ านวน 60.72 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกบั
สินทรัพยร์วมทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 22.38 ร้อยละ 22.45 และร้อยละ 24.46 ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ ส้ินปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2558 นั้นเป็นผลจากการให้สินเช่ือกบัลูกคา้
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาอายขุองลูกหน้ีการคา้จากตารางอายลูุกหน้ีการคา้ พบวา่ ลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี 2559 เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระเงิน จ านวน 48.87 ลา้นบาท (รวมเช็ครับลง
วนัท่ีล่วงหนา้) คิดเป็นร้อยละ 90.02  ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 5.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.42 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ลูกหน้ีมีอายหุน้ีเกินก าหนด
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ช าระ ระหวา่ง 3 - 12 เดือน จ านวน 0.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีเกิน 12 เดือน จ านวน 0.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของ
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ โดยบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไว ้จ านวน 1.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงิน ณ ส้ินปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากงวดส้ินปี 2559 จ านวน 5.65 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.25 โดยรายการหลกัจะเป็นลูกหน้ี
การคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 53.79 ลา้นบาท (รวมเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้) คิดเป็นร้อยละ 89.75 ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 5.73 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ และลูกหน้ีการคา้จ านวน 1.48 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีมีอายหุน้ีเกินก าหนดช าระระหวา่ง  3 - 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของลูกหน้ีการคา้
สุทธิ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นลูกหน้ีท่ีอายเุกิน 12 เดือนจ านวน 0.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ โดยบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้1.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.95 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงิน ณ ส้ินงวด 3 เดือนแรกปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากงวดส้ินปี 2560 จ านวน 6.15 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.13 โดยรายการหลกั
จะเป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ จ านวน 56.14 ลา้นบาท (รวมเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้า) คิดเป็นร้อยละ 86.87 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 
8.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.66 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ และลูกหน้ีการคา้จ านวน 1.24 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีมีอายหุน้ีเกินก าหนดช าระระหวา่ง  3 - 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของลูกหน้ี
การคา้สุทธิ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายเุกิน 12 เดือน จ านวน 0.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ โดยบริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้1.88 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 2.91 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิ ส าหรับลูกหน้ีอ่ืนในงวด 3 เดือนปี 2561 จ านวน 2.24 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากงวดส้ินปี 2560 เป็นผลจากการจดัประเภทรายการทรัพยสิ์นจากทรัพยสิ์น
ไม่หมุนเวยีนมาเป็นทรัพยสิ์นหมุนเวยีน โดยลูกหน้ีอ่ืนจะประกอบดว้ยค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าภาษีโรงเรียนและท่ีดิน เป็นตน้ 

ตารางแสดงอายลูุกหน้ีการคา้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 3 เดือนปี 2561 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21.81 39.19 43.31 47.12 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 21.22 5.12 5.73 8.18 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 3 – 6 เดือน 0.62 0.53 0.58 0.27 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 – 12 เดือน 0.52 0.44 0.90 0.97 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน - 0.37 0.70 0.95 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 7.95 9.68 10.48 9.02 
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อายุลูกหนีก้ารค้า ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 3 เดือนปี 2561 

รวมลูกหนีก้ารค้า 52.12 55.33 61.70 66.51 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (0.79) (1.05) (1.77) (1.88) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 51.33 54.28 59.93 64.63 

ลูกหนีอ่ื้น 0.82 0.79 0.79 2.24 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 52.15 55.07 60.72 66.87 
ทั้งน้ี บริษทัไดมี้นโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

 

ฝ่ายบริหารจะประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการวเิคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ีและอายขุอง
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เพื่อประกอบในพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ โดยการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในช่วงท่ีผา่นมา ฝ่ายบริหารไดมี้การพิจารณาตามเกณฑ์
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  

ในปี 2558 - 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ซ่ึงค านวณจากงบการเงินของบริษทั อยูท่ี่ระดบั 18.35 เท่าและ 8.87 เท่าและ 9.04 เท่าและ 8.52 เท่าตามล าดบั 
ซ่ึงคิดเป็นระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 20 วนัและ 41 วนัและ 40 วนัและ 43 วนัตามล าดบั ทั้งน้ีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ีมากกวา่นโยบายท่ีก าหนดไวน้ั้น เป็นผลจากการเขา้ไปเก็บช าระหน้ี
ของพนกังานขาย ซ่ึงบางคร้ังอาจเกิดการล่าชา้เน่ืองจากการเขา้ไปเก็บเงินของพนกังานขายอาจจะไม่ตรงรอบการช าระเงินของลูกคา้ เพราะบางคร้ังพนกังานขายไม่สามารถเดินทางไปพบลูกคา้
ไดห้มดทุกรายตามท่ีตารางการเขา้พบลูกคา้ท่ีก าหนดไว ้จึงเป็นผลใหร้ะยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนดว้ย  

สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทั ส่วนใหญ่คือ สินคา้ส าเร็จรูป ส่วนท่ีเหลือประกอบดว้ย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง งานระหวา่งผลิต โดยบริษทัมีสินคา้คงเหลือในปี 2558–2560 จ านวน 

30.61 ลา้นบาทจ านวน 31.29 ลา้นบาทและจ านวน 31.78 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 13.13 ร้อยละ 12.75 และร้อยละ 12.80 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 

อายุลูกหนีก้ารค้า อตัราการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (ร้อยละ) 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 3 – 6 เดือน 60 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 6 – 12 เดือน 80 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน 100 
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ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 สินคา้คงเหลือของบริษทัมีมูลค่า 44.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของสินทรัพยร์วม ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ ซ่ึงเป็นผลจากการ
เตรียมผลิตภณัฑไ์วข้ายช่วงเดือน เมษายน 2561 โดยบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ จ านวน 24.73 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจะประกอบไปดว้ย วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง และสินคา้ระหวา่งการ
ผลิต จ านวน 14.04 ลา้นบาทและ 6.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.53 และร้อยละ 14.22 ของสินคา้คงเหลือตามล าดบั 

ตารางแสดงสินคา้คงเหลือ            หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าคงเหลือ ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน ปี 2560 สัดส่วน งวด 3 เดือนปี 2561 สัดส่วน 
วตัถดิุบและวสัดุส้ินเปลือง 11.05 36.10 10.72 34.26 14.60 45.95 14.04 31.53 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4.03 13.17 1.32 4.23 4.34 13.96 6.33 14.22 
สินคา้ส าเร็จรูป 15.96 52.17 20.54 65.66 13.30 41.87 24.73 55.54 
รวม 31.04 101.44 32.59 104.15 32.34 101.78 45.10 101.28 
หกัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (0.44) (1.44) (1.30) (4.15) (0.57) (1.78) (0.57) (1.28) 

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 30.60 100.00 31.29 100.00 31.78 100.00 44.53 100.00 
ร้อยละของสินทรัพย์รวม 13.13  12.75  12.80  16.88  
วถัตุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือ เม็ดพลาสติก ซ่ึงจะแปรผนัตามปริมาณการผลิตเพ่ือจ าหน่าย โดยในปี 2559 บริษทัจดัเก็บน้อยลงตามปริมาณการจ าหน่ายท่ีลดลง ส าหรับปี 2560 

วตัถุดิบคงเหลือเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นไปตามแผนการผลิตท่ีมีก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึนและเช่นเดียวกนักบังวด 3 เดือนปี 2561 ทางบริษทัยงัคงมีการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ทนัขายกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ในช่วงเดือน เมษายน 2561 

นอกจากน้ี บริษทัก าหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงบริษทัจะตั้งค่าเผื่อส าหรับสินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั โดยพิจารณาตามผลต่างของราคาท่ี
คาดวา่จะจ าหน่ายไดเ้ทียบกบัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ โดยในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 0.44 ลา้นบาท 1.30 ลา้นบาท 
0.57 ลา้นบาท และ 0.57 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกือบทั้งหมดจะมาจากสินคา้ฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหาร โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในปี 
2560 เป็นผลจากการน าสินคา้ฟิลม์ยดืห่อหุม้อาหารท่ีตั้งค่าเผื่อไวแ้ลว้น ากลบัเขา้มาสู่ขบวนการผลิต (Reprocess)  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ ส้ินปี 2558 - 2560 งบการเงินของบริษทัแสดงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจ านวน 143.94 ลา้นบาท จ านวน 147.05 ลา้นบาทและจ านวน 138.56 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สัดส่วนเทียบกับสินทรัพยร์วมทั้ งหมดอยู่ท่ีร้อยละ 61.76 ร้อยละ 59.94 และร้อยละ 55.81 ตามล าดับ โดยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีส าคญัได้แก่ ท่ีดินและอาคารส านักงาน รถยนต์และ
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รถบรรทุก โดยการเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2559 มีสาเหตุหลกัมาจากการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรถประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร และการลดลงของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ณ ส้ินปี 2560 เม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นการลดลงตามค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 งบการเงินของบริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ จ านวน 135.49 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 
51.36 ซ่ึงรายการท่ีส าคญัประกอบไปดว้ย ท่ีดินและอาคารส านักงาน ยานพาหนะ และเคร่ืองจกัร ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีท าให้รายการเหล่าน้ีมีมูลค่าลดลงเม่ือเปรียบเทียบ ณ ส้ินงวดปี 2560 สืบ
เน่ืองมาจากค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2558 - 2560 งบการเงินของบริษทัแสดงหน้ีสินรวมจ านวน 97.46 ลา้นบาท จ านวน 92.89 ลา้นบาทและจ านวน 73.88 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 41.82 ร้อยละ 37.86 
และร้อยละ 29.76  ของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั  การลดลงของหน้ีสินรวมมีสาเหตุหลกัมาจากการช าระหน้ีเงินกูย้มืท่ีครบก าหนดช าระ 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 หน้ีสินรวมของบริษทัมีมูลค่าจ านวน 82.53 ลา้นบาท คิดเป็น 31.29 ของสินทรัพยร์วม เม่ือเปรียบเทียบ ณ ส้ิน 31 ธนัวาคม 2561 และมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
8.65 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินเกิดจากเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีบริษทัสั่งวตัถุดิบเพ่ือน ามาแปรรูปขายมากข้ึนและอีกส่วนนึงคือการเพ่ิมข้ึนของภาระผูกผนัผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ ส้ินปี 2558 - 2560 งบการเงินของบริษทัแสดงเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 28.16 ลา้นบาท จ านวน 27.52 ลา้นบาทและจ านวน 34.56 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
12.09 ร้อยละ 11.22 และร้อยละ 13.92 ของหน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั  

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน ปี 2560 สัดส่วน งวด 3 เดือนปี 2561 สัดส่วน 
เจา้หน้ีการคา้ 15.85 56.27 12.33 44.79 23.09 66.81 31.67 75.96 
เจา้หน้ีอ่ืน 12.32 43.73 15.19 55.21 11.47 33.19 10.02 24.04 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28.16 100.00 27.52 100.00 34.56 100.00 41.69 100.00 

เจา้หน้ีการคา้ของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายเมด็พลาสติกให้กบับริษทั ซ่ึงมูลค่าคงเหลือจะผนัแปรตามปริมาณการสัง่ซ้ือของเมด็พลาสติก โดยในปี 2560 และงวด 3 
เดือนปี 2561 ยอดเจา้หน้ีการคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนมาจากการสั่งซ้ือเม็ดพลาสติกเพ่ือรองรับการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  ส าหรับเจา้หน้ีอ่ืนของบริษทัจะประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน ค่าภาษีเงินไดต้่าง ๆ ท่ีรอน าส่ง เป็นตน้ 
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เงนิกู้ยืมและหนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

บริษทัมีการกูย้มืเงินจากสถาบนัทั้งในรูปแบบของเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาว เพ่ือใชใ้นการซ้ืออาคารและเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ซ่ึงเป็นการสัง่ซ้ือรถยนตเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2558 สัดส่วน ปี 2559 สัดส่วน ปี 2560 สัดส่วน งวด 3 เดือนปี 2561 สัดส่วน 
เงินเบิกเกินบญัชี 0.22 0.41 - - -    
เงินกูย้มืระยะสั้น 25.00 46.54 45.00 85.65 20.00 88.81 20.00 90.33 
เงินกูย้มืระยะยาว 28.50 53.05 7.54 14.35 2.52 11.19 2.14 9.67 

รวมเงินกูย้มื 53.72 100.00 52.54 100.00 22.52 100.00 22.14 100.00 
ร้อยละของหน้ีสินและส่วนผูถื้อหุน้ 23.05 21.41 9.07 8.39 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 1.71 
0.50 ของหน้ีสิน
และส่วนผูถื้อหุน้ 

4.48 
1.83 ของหน้ีสิน
และส่วนผูถื้อหุน้ 

3.31 
1.33 ของหน้ีสิน
และส่วนผูถื้อหุน้ 

3.05 
1.16 ของหน้ีสิน
และส่วนผูถื้อหุน้ 

หมายเหตุ เงินกูย้มืระยะยาว รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน รวมส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2558 - 2560 งบการเงินของบริษทัแสดงส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 135.60 ลา้นบาท จ านวน 152.44 ลา้นบาทและจ านวน 174.38 ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 58.18 
ร้อยละ 62.14 และร้อยละ 70.24 ของรวมหน้ีสินและส่วนของผุถื้อหุน้ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ในช่วงท่ีผา่นมานั้น สาเหตุส าคญัมาจากผลการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยใน
ปี 2558 -  2560 บริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 25.22 ลา้นบาทจ านวน 12.89 ลา้นบาทและจ านวน 22.09 ลา้นบาทตามล าดบั 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีมูลค่าจ านวน 181.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68.71 ของรวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น โดยการเพ่ิมข้ึนส่วนของผูถื้อหุน้จากส้ินปี 
2560 จนถึงงวด 3 เดือนปี 2561 เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 6.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 3.79 
ลา้นบาท 

โครงสร้างเงนิทุน 
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อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.72 เท่า 0.61 เท่าและ 0.42 เท่า ณ ส้ินปี 2558-2560 ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ ส้ินปี 2558-2560 มีสาเหตุ
หลกัมาจากการช าระหน้ีเงินกูย้ืมท่ีครบก าหนด ท าให้หน้ีสินรวมลดลง ประกอบกบัผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไรสุทธิ ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.46 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.46 เท่า สะทอ้นถึงโครงสร้างทุนท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงคาดวา่ภายหลงัการขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่
ประชาชน ฐานทุนของบริษทัจะขยายเพ่ิมข้ึนประกอบกบับริษทัมีวตัถุประสงคจ์ะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ีบางส่วนไปใชเ้ป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงงานและการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์เพ่ิม โดยจะส่งผลใหบ้ริษทัมีความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต 

 
สภาพคล่องและแหล่งทีม่าของเงนิทุนบริษัท 

ตารางแสดงกระแสเงนิสด 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 งวด 3 เดือนปี 2561 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  8.29 20.14 44.38 1.65 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  13.74 (13.90) (5.58) (0.18) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (19.77) (4.74) (33.40) (0.93) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  2.26 1.49 5.40 0.54 

เม่ือพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 พบวา่ บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 8.29 ลา้นบาท จ านวน 20.14 
ลา้นบาท จ านวน 44.38 ลา้นบาทและจ านวน 1.65 ลา้นบาทตามล าดบั โดยในปี 2559 และปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนมาก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรสุทธิ
ส าหรับปีจ านวน 12.89 ลา้นบาทและจ านวน 22.09 ลา้นบาทตามล าดบั และรายการบวกกลบัค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวน 13.58  ลา้นบาทและจ านวน 13.98 ลา้นบาทตามล าดบั 
ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจ านวน 3.18 ลา้นบาทและจ านวน 6.36 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน จากรายการดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นผลให้
บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 1.65 ลา้นบาท โดยรายการหลกัท่ีเปล่ียนแปลงหลกั คือ 
การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน 12.76 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัเร่งผลิตผลิตภณัฑอ์อกมาใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดในช่วงเดือนเมษายน 2561 
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ส าหรับกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 มีจ านวน 13.74 ลา้นบาท และจ านวน (13.90) ลา้นบาท จ านวน (5.58) ลา้นบาท และจ านวน 
(0.18) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 และปี-2560 บริษทัมีรายการส าคญัของกระแสเงินสดจากการลงทุน คือ รายการลงทุนในปรับปรุงอาคาร และติดตั้งเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิต จ านวน 
13.41 ลา้นบาทและ 5.62 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 0.18 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ส าหรับกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ในปี 2558 – 2560 และ งวด 3 เดือนปี 2561 มีจ านวน (19.77) ลา้นบาท จ านวน (4.74) ลา้นบาท จ านวน (33.40) ลา้นบาท และ
จ านวน (0.93) ลา้นบาทตามล าดบั โดยในปี 2559 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน รายการหลกั คือ การจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวตามก าหนดระยะเวลาของสญัญากูย้ืมสถาบนั
การเงิน จ านวน 20.96 ลา้นบาทและในขณะเดียวกนั บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 19.78 ลา้นบาท และในปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 33.40 ลา้นบาท ซ่ึงรายการหลกัคือ การจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวตามก าหนดระยะเวลาของสัญญากูย้ืมสถาบนัการเงิน จ านวน 5.02 ลา้นบาทและการจ่ายคืนเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 25.00 ลา้นบาท ส าหรับในงวด 3 เดือนปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน โดยรายการทั้งหมดเป็นรายการ
จ่ายเงินคืนเงินกูย้มืและดอกเบ้ียจ่ายกบัแหล่งท่ีกูเ้งิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ ส้ินปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั เท่ากบั 1.08 เท่า 1.17 เท่า 1.73 เท่าและ 1.79 เท่า ตามล าดบั ส่วนอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีค่า
เท่ากบั 0.70 เท่า 0.75 เท่า 1.17 เท่าและ 1.12 เท่าตามล าดบั ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนสภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ ส้ินปี 2558 – 2560 และงวด 3เดือนปี 2561 จาก ณ 
ส้ินปีก่อนหนา้นั้น มีสาเหตุส าคญัมาจากการเปล่ียนนโยบายในการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ ท าใหบ้ริษทัมีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะการขายและการใหสิ้นเช่ือกบัลูกคา้ 

ในส่วนของระยะเวลาการเก็บหน้ี บริษทัก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือเครดิตกบัลูกคา้ ระยะเวลา 30 วนั โดยเร่ิมการให้สินเช่ือตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มา จึงท าให้ในปี 2558 เร่ิมมี
ระยะเวลาเก็บหน้ี เท่ากบั 20 วนัและปรับเพ่ิมเป็น 41 วนัในปี 2559 และเท่ากบั 41 วนัในปี 2560 และเท่ากบั 43 วนัในงวด 3 เดือนปี 2561 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามรอบการเขา้ไปเรียกเก็บช าระหน้ีของ
พนกังานขายของบริษทั 

ในส่วนของระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย บริษทัมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 เท่ากบั 13 วนั 17 วนั 14 วนัและ 15 วนั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของสินคา้คงเหลือ ส าหรับปี 2559 ท่ีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน เป็นไปตามตน้ทุนขายท่ีปรับตวัลดลง 

ส าหรับระยะเวลาการช าระหน้ี บริษทัมีระยะเวลาการช าระหน้ีในปี 2558-2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 เท่ากบั 20 วนั 25 วนั 26 วนัและ 30 วนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการไดรั้บเครดิตจาก
เจา้หน้ีการคา้ของบริษทั โดยระยะเวลาการช าระหน้ีเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าเจา้หน้ีการคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
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อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  

บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 เท่ากบั 3.81 เท่า 11.99 เท่า 22.26 เท่าและ 6.70 เท่าตามล าดบั ส่วนการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วน
ความสามารถช าระดอกเบ้ียในปี 2559 และปี 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน และบริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้
บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนดว้ย  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั 

บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนัในปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 เท่ากบั 0.16 เท่า 0.56 เท่า 1.21 เท่าและ 2.02 เท่าตามล าดบั ในปี 2559 และปี 2560 บริษทั
มีอตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนัเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากบริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 8.29 ลา้นบาท เป็น 20.14 ลา้นบาทและเป็น 44.38 ลา้น
บาทในปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั ซ่ึงกระแสเงินสดสุทธิของกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นไปตามก าไรสุทธิของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกนั บริษทัมีการ
ช าระคืนหน้ีมากข้ึน ทั้งเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวตามสญัญาเงินกูย้มืสถาบนัการเงินและการช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2559 และปี 2560 มีการจ่ายช าระหน้ีจ านวน
รวม 21.92 ลา้นบาทและจ านวนรวม 31.19 ลา้นบาท และท่ีผา่นมาถึงแมอ้ตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนัในปี 2558 และปี 2559 จะต ่ากวา่ 1 เท่า บริษทัไม่เคยมีปัญหาในการจ่ายช าระ
หน้ีกบัสถาบนัการเงินแต่อยา่งใด และบริษทัก็สามารถจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกูไ้ด ้ตามผลการด าเนินงานท่ีเป็นก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนของบริษทั 

 

16.4. ปัจจยัและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

16.4.1. การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั จะเพ่ิมข้ึน 70,000,000 หุน้ จากเดิม 200,000,000 หุน้ เป็น 270,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักล่าว ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราส่วน
ต่างๆ ท่ีเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุน้หรือจ านวนหุน้ของบริษทัลดลง เช่น ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เป็นตน้ เน่ืองจากส่วน
ของผูถื้อหุน้และจ านวนหุ้นท่ีใชเ้ป็นฐานการค านวณนั้นเพ่ิมข้ึน (Dilution Effect) โดยหากค านวณจากก าไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2560 ซ่ึงเดิมอยูท่ี่จ านวน 0.11 บาทต่อหุน้ตามล าดบั ผลกระทบจาก
การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีจะท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2560 ลดลงเหลือ 0.08 บาทต่อหุน้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนปี 2561 ค  านวณโดยใชก้ าไรสุทธิต่อหุ้นในส่วนของไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ซ่ึงอยูท่ี่จ  านวน 0.14 บาทต่อหุ้น แต่หลงัจากบริษทัไดด้ าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชนทัว่ไปในคร้ังน้ีจะท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ในงวด 3 เดือนปี 2561 ลดลงเหลือ 0.10 บาทต่อหุน้ 



                บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2.4 ขอ้ 16 - 18 

อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาวบริษทัจะไดรั้บผลดีจากการเสนอขายหุน้และน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี โดยเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ บริษทัจะ
น าไปใชล้งทุนอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อนัจะส่งผลให้ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทั
เพ่ิมสูงข้ึนไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์อ่ืนๆ จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ความคล่องตวัในการจดัหาเงินทุน และภาพลกัษณ์
ท่ีดีในการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวัมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษทัดว้ยเช่นกนั 

16.4.2 การลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัรตามโครงการในอนาคต 

จากแผนการลงทุนตามโครงการในอนาคต (รายละเอียดตามหวัขอ้ “ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ ขอ้ 6.โครงการในอนาคต) ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ 2)การต่อเติม
อาคารโรงงานเดิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการผลิต 3)การต่อเติมอาคารโรงงานเดิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในส่วนส านกังาน 4)การสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตอตัโนมติั ซ่ึงบริษทัวางแผนไวเ้พ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจและเพ่ิมศกัยภาพในการเติบโตของบริษทั ซ่ึงหากโครงการดงักล่าวเกิดความล่าชา้หรือไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต
ได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การเตรียมแผนงานเพ่ือจดัหาแหล่งเงินส าหรับการใชใ้นการลงทุนตามโครงการอนาคต และหากพิจารณาถึงความสามารถในการก่อหน้ีของบริษทัตามงบ
การเงินของบริษทัในปี 2560 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.42 เท่า ดงันั้นบริษทัจึงสามารถท่ีจะใชแ้หล่งเงินกูย้ืมเพ่ือมาด าเนินการตามโครงการในอนาคตได ้และ
ภายหลงัการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน เงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนจะช่วยท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการตามโครงการในอนาคตไดช้ดัเจนข้ึนดว้ย 


