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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้า “หมากรุก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 

2557 ได้ด าเนินการขยายตลาดและสายการผลิตสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” และในปี พ.ศ. 2562 ได้

ด าเนินการเพิ่มตราสินค้า “หมากฮอส” ส าหรับถุงหูหิ้วขนาดบรรจุ ½ กิโลกรัม รวมถึงขยายสายผลิตภัณฑ์ไปในกลุ่มบรรจุภัณฑ์

กระดาษส าหรับบรรจุอาหาร ภายใต้ตราสินค้า "B-LEAF" โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม ยี่ปั๊วะ ซาปั๊วะ และ แผงร้านค้าในตลาดสด 

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ถือหุ้นจ านวนรวม 200 ,325,000 หุ้น คิดเป็น 74.19% ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 506.44 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 รวม 45.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

8.23 โดยมีผลมาจากปริมาณการขายของกลุ่มถุงพลาสติกและฟิล์มอาหารที่ลดลงรวม 236.89 ตัน และราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มสินค้า

กลุ่มสินค้าถุงพลาสติกที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามส าหรับปี 2562 น้ี บริษัทมีการเพิ่มแบรนด์ทั้งหมด 2 แบรนด์ คือ “หมากฮอส” 

และ “B-LEAF” โดยหมากฮอสจะเป็นสินค้าในกลุ่มถุงหูหิ้วแต่มีขนาดบรรจุ ½ กก. ซึ่งต่างจากแบรนด์หมากรุกที่เป็นถุงหูหิ้วบรรจุ 

100 ใบ และในส่วนของแบรนด์ B-LEAF เป็นสายผลิตภัณฑ์กระดาษส าหรับบรรจุอาหาร ซึ่งในปีที่ผ่านมีการขายสินค้าในกลุ่ม

ดังกล่าวเพื่อทดสอบตลาด โดยใช้รูปแบบผ่านการจ้างผลิต (OEM) ในส่วนของสาเหตุที่ปริมาณการขายสินค้าลดลงเกิดจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการซื้อของลูกค้าปรับลดลงตาม รวมถึงการ

แข่งขันด้านราคาในท้องตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันยอดขายของบริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระแสการรณรงค์รักษ์

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ส่งผลกับบริษัทเนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มที่ยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมและมีความ

จ าเป็นต้องใช้สินค้าของบริษัท จึงไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแต่อย่างใด ในส่วนของราคาขายสินค้ากลุ่มถุงพลาสติกที่ปรับตัว

ลดลงมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบ หรือ ราคาเม็ดพลาสติก ท่ีปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วงปี 2562 ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขัน

ด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นรวม 96.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 16.92 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28 จากการปรับกลยุทธ์โดยเน้นการท า Spread ระหว่างราคาขายและต้นทุนสินค้า 

ในด้านของต้นทุนการผลิตของบริษัทปี 2562 มีมูลค่ารวม 410.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 62.31 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 13.19 โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากราคาวัตถุดิบของกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกปรับตัวลดลง และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร ส าหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 61.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 4.81 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 

8.45 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานท่ีเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากผลการด าเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด บริษัทจะมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 รวม 33.31 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 9.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.79 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากก าไรขั้นต้นของบริษัทที่ปรับเพิ่ม

มากขึ้นจากการปรับกลยุทธ์การขาย 
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ผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 506.44 551.83 (45.39) (8.23) 

รายได้อื่น 6.62 6.39 0.23 3.54 

 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 506.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 45.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก

ปริมาณการขายกลุ่มสนิค้าถุงพลาสติกและฟิล์มยืดหอ่หุ้มอาหารที่ลดลง และ ราคาขายเฉลี่ยของสินค้ากลุ่มถุงพลาสติกที่ปรับตัวลดลง 

ซึ่งการปรับตัวลดลงของยอดขายซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีกดดันยอดขาย เกิดจากภาวะตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากข้ึนจาก

ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัท 

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้สินค้าถุงพลาสติกจึงไม่ไดเ้ป็นปัจจัยกดดนัยอดขายโดยตรงแต่สง่ผล

ทางอ้อมผ่านการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน 

เพิ่มเติมจากยอดขายกลุ่มสินค้าเดิมของบริษัท ในช่วงปี 2562 บริษัทมีการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์

กระดาษส าหรับบรรจุอาหาร ซึ่งจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” โดยในช่วงปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการทดสอบตลาดและ

ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวก สามารถผลักดันกลุ่มสินค้าดังกล่าวในกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทได้ และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น

กลุ่มร้านเบเกอร์รี่ กลุ่มร้านอาหาร ได้ด้วย ซึ่งจะเริ่มด าเนินการผลักดันในปี 2563 ต่อไป ในส่วนของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการขายเปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2561 จะมีดังตารางต่อไปนี้ 

ปริมาณการขาย หน่วยขาย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

  2562 2561 หน่วยขาย ร้อยละ 

กลุ่มถุงพลาสติก 
ถุงร้อน ตัน 4,880.31 4,979.55 (99.25) (1.99) 
ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว ตัน 2,809.99 2,912.11 (102.12) (3.51) 

กลุ่มฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหาร 
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ตัน 635.13 670.66 (35.52) (5.30) 

กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ) 
กล่องกระดาษบรรจุอาหาร แพ็ค 1,439.00 0.00 1,439.00 100.00 

ในส่วนของราคาขายสินค้าเฉลี่ยส าหรับปี 2562 บริษัทมีราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าถุงพลาสติกและฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารที่

ปรับตัวลดลง โดยราคาขายกลุ่มสินค้าถุงขุ่นและถุงหูหิ้วมีการปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงถึงร้อยละ 8.82 โดยหลักๆเป็นผลมาจาก

ในช่วงปี 2562 ราคาวัตถุดิบ (ราคาเม็ดพลาสติก) ปรับตัวลดลง กว่า  8.14 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงมีการรณรงค์ให้ลดการใช้

ถุงพลาสติกในกลุ่มห้างร้านและร้านสะดวกซื้อ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมท าให้ราคาขาย
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สินค้าเฉลี่ยของกลุ่มสินค้าดังกล่าวปรับตัวลดลง ในส่วนของรายละเอียดราคาขายเฉลี่ยแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบปี 2562 และ 

ปี 2561 จะมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ต้นทุนขาย 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนขาย 410.01 472.32 (62.31) (13.19) 

เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนขายของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้ารวม 410.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 รวม 

62.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 โดยสาเหตุหลักของการปรับลดลงของต้นทุนสินค้าเกิดจากจ านวนการผลิตที่ปรับตัวลดลง

ตามปริมาณการขายและปริมาณสินค้าคงเหลือ รวมถึงปัจจัยส าคัญอย่างราคาวัตถุดิบหลัก (ราคาเม็ดพลาสติก) ที่ปรับตัวลดลง

ค่อนข้างรุนแรง โดยหากเปรียบเทียบระหว่างเดือนมกราคม และ เดือนธันวาคมในช่วงปี 2562 เม็ดพลาสติกชนิด PP ปรับตัวลดลง

จาก 44.00 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 35.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 25.71 และเม็ดพลาสติกชนิด HDPE 

ปรับตัวลดลงจาก 44.25 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 36.00 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 22.92 

 

44.25 44.25 43.00 43.25 43.75 
42.25 42.00 

40.25 39.25 39.00 37.75 
36.00 

44.00 43.75 44.75 45.00 45.75 45.25 44.00 43.00 

39.00 38.00 
36.25 35.00 

ม.ค.-19 ก.พ.-19 มี.ค.-19 เม.ย.-19 พ.ค.-19 มิ.ย.-19 ก.ค.-19 ส.ค.-19 ก.ย.-19 ต.ค.-19 พ.ย.-19 ธ.ค.-19

HDPE PP

ราคาขายเฉลี่ย หน่วยราคาขาย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

  2562 2561 หน่วยขาย ร้อยละ 

กลุ่มถุงพลาสติก 
ถุงร้อน บาท/กก. 55.53 58.09 (2.56) (4.41) 

ถุงขุ่นและถุงหูหิ้ว บาท/กก. 61.84 67.82 (5.98) (8.82) 
กลุ่มฟิลม์ยืดห่อหุ้มอาหาร 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร บาท/กก. 96.92 96.99 (0.07) (0.07) 
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร (กระดาษ) 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร บาท/แพ็ค 72.98  -    72.98  -    
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ก าไรขั้นต้น 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 96.43 79.51 16.92 21.28 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 96.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 16.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทปรับนโยบายการขายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้นๆ โดยการเพิ่มส่วนต่าง

ระหว่างราคาขายเฉลี่ยและต้นทุนสินค้า ซึ่งถึงแม้ว่าในภาพรวมจะสะท้อนให้เห็นว่าราคาขายเฉลี่ยสินค้าของบริษัทปรับตัวลดลง แต่

การปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยนั้นปรับตัวลดลงน้อยกว่าต้นทุนสินค้า จึงส่งผลให้ก าไรขั้นต้นของบริษัทมีมูลค่ามากขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค.-61 ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 18.86 19.38 (0.52) (2.68) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 42.86 37.54 5.33 14.19 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 18.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 0.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

2.68 ซึ่งมีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าคอมมิชช่ันที่ปรับลดลงตามยอดขายสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม ส าหรับปี 

2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 42.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 5.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.19 

ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการปรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานเรื่องการค่าชดเชยจาก 

300 วัน เป็น 400 วัน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวม 3.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับประมาณการ

ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวท่ีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการปรับกฎหมายหรือประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง

แต่อย่างใด ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆที่เพิ่มขึ้นจะเกิดจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 1.30 

ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.03 ล้านบาท  

ต้นทุนทางการเงิน 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนทางการเงิน 0.15 1.06 (0.91) (85.47) 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินรวม 0.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 รวม 0.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.47 

ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้และสัญญาเช่าการเงิน โดยในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการจ่ายช าระคืนเงิน

กู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินจนครบจ านวนแล้ว จึงไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีต้องจ่ายช าระหนี้ต่อไป 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1)                                             บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) | 95 

ก าไรสุทธิ 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

หน่วย: ลา้นบาท 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 33.31 23.83 9.48 39.79 

ส าหรับปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิรวม 33.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 รวม 9.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.79 ซึ่ง

สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทปรับนโยบายการขายตามสถานการณโ์ดยการเพิ่มส่วนตา่งระหว่างราคาขายสนิค้าเฉลี่ยและต้นทุนของ

สินค้า ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการ

ปรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ดังนั้นถึงแม้ยอดขายสินค้าของบริษัทจะ

ลดลงและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราก าไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของสินค้า 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

หน่วย: ลา้นบาท 
    

สินทรัพย ์
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61.50 82.43 (20.93) (25.39) 

เงินลงทนุชั่วคราว 24.85 1.91 22.93 1,199.44 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 51.45 67.39 (15.94) (23.65) 

สินค้าคงเหลือ 29.71 41.82 (12.11) (28.95) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 167.51 193.55 (26.04) (13.45) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 176.49 133.83 42.66 31.87 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 2.14 2.24 (0.10) (4.64) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี 3.58 2.46 1.12 45.34 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4.08 13.68 (9.60) (70.16) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 186.28 152.22 34.07 22.38 

รวมสินทรัพย์ 353.79 345.77 8.03 2.32 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 353.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวม 8.03 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นอาคารส านักงาน

ใหม่ (ก่อสร้างเสร็จและใช้งานแล้ว) และอาคารโรงงานใหม่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) ในส่วนของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

อื่นๆ จะมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 20.93 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.39 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากปี 2561 มีการ

รับเงินเพิ่มทุน IPO และ ในช่วงปี 2562 มีการน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและกองทุนรวมตราสารหนี้ (เพื่อพักเงินรอ

ใช้จ่ายตามแผนการใช้เงิน IPO) 

 เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 22.93 ล้านบาท เกิดจากการย้ายเงินท่ีระดมทุนไดจ้ากการ IPO ไปพักท่ีกองทุนรวมตราสารหนี้

และเงินฝากสถาบันการเงิน (ช่ือกองทุน: TMBUSB หรือ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน) 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ลดลง 15.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.65 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตัวลดลง 

 สินค้าคงเหลือ ลดลง 12.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ปรับตวัลดลง จึงมีการเก็บ

สินค้าลดลง 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 9.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.16 มีสาเหตุหลักเกดิจากทยอยตดัเงินมัดจ าค่า

ก่อสร้างอาคารโรงงาน 

หนี้สิน 

หน่วย: ล้านบาท 
    

หนี้สิน 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 บาท ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 27.84 34.96 (7.12) (20.37) 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         - 0.98 (0.98) (100.00) 

ส่วนของหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.11 0.97 0.14 14.30 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.13 0.75 4.38 580.83 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 34.08 37.67 (3.59) (9.53) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1.50 1.30 0.20 15.64 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 14.23 9.48 4.75 50.16 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1.00 1.00 0.00 0.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.73 11.78 4.96 42.09 

รวมหนี้สิน 50.81 49.44 1.37 2.77 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งหมด 50.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 1.37 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากประมาณการหนี้สนิส าหรับผลประโยชน์พนักงานท่ีปรับเพิ่มขึ้นกว่า 4.75 ล้าน

บาท โดยการปรับประมาณการดังกล่าวเป็นการปรับตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยเรื่องการจ่ายชดเชยพนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น 

400 วัน นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562 บริษัทได้ทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทกับสถาบันการเงินจนครบจ านวนแล้ว บริษัท

จึงหมดภาระในการผ่อนช าระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวเหลือเพียงการผ่อนช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่านั้น ในส่วนของ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรายการอื่นๆจะมีรายละเอียดดังนี้ 
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 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่นๆ ลดลง 7.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการซื้อวัตถุดิบที่ลด

น้อยลงในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ 125 ตัน 

 ภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 580.83 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นในปี 2562 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 

หน่วย: ลา้นบาท 
    

ส่วนของผู้ถือหุน้ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 บาท ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน   135.00 135.00 - - 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว  135.00 135.00 - - 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 61.71 61.71 - - 

ก าไรสะสม 

   ทุนส ารองตามกฎหมาย 6.71 5.01 1.70 33.93 

   ยังไม่ไดจ้ัดสรร 99.36 94.60 4.76 5.03 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.20 0.00 0.20 100.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 302.98 296.32 6.66 2.25 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 302.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวม 6.66 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นหลังหักเงินปันผลจ่าย ในส่วนของ

ส่วนผู้ถือหุ้นรายการอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 
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กระแสเงินสด 

 

ส าหรับภาพรวมของกระแสเงินสดปี 2562 บริษัทได้รับเงินสดเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมการด าเนินงาน รวม 74.26 ล้านบาท 

และมีเงินสดลดลงจากกิจกรรมการลงทุน และ กิจกรรมการจัดหาเงินรวม 66.04 ล้านบาท และ 29.15 ล้านบาท ตามล าดับ ส่งผลให้

ภาพรวมปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดลดลง 20.93 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดมีดังนี้ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการด าเนินงานในปี 2562 รวม 74.26 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธิ 

และ การปรับตัวลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือรวมกว่า 26.99 ล้านบาท ซึ่งการปรับลดลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

การด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยอดขายของบริษัทท่ีปรับตัวลดลง 

กิจกรรมการลงทุน 

บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงจากการด าเนินกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 รวม 66.04 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมี

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร (การก่อสร้างอาคารโรงงาน) และมีการน าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้

ประชาชนท่ัวไป (IPO) ไปลงทุนในกองทุนเปิดเพื่อพักเงินระหว่างรอใช้จ่ายตามงวดงานก่อสร้าง 

กิจกรรมการจัดหาเงิน 

บริษัทมกีระแสเงินสดลดลงจากการด าเนินกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2562 รวม 29.15 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  


