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ที่ บมจ.2560/002
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั และบริษทั ย่อย”) ขอชีแ้ จงผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ฐานะการเงิ น

ในปี 2559 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมลดลง 83.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
3.32 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจ่ายเงินปั น
ผล นอกจากนี้ลกู หนี้การค้าสุทธิลดลง 19.96 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่องมาจากการชาระ
เงินของลูกค้ากลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ จากการต่อสัญญาทีเ่ สร็จสิน้ เรียบร้อยในช่วงกลางปี ทาให้ยอด
ลูกหนี้การค้าคงค้างในสิน้ ปี น้ลี ดลง ในขณะทีอ่ าคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 25.11 ล้านบาทมาจากการลงทุนในส่วนของ
เครื่องจักร อุปกรณ์ และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรทีล่ า้ สมัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมลดลง 150.73 ล้านบาทจากปี ก่อน โดยเป็ นเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลอื่น ลดลงจานวนเงิน 80.89 ล้าน
บาท และ 90 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่องจากการเก็บเงินลูกหนี้การค้าทาได้ดขี น้ึ บริษัทกู้ยมื เงินระยะยาวสูงขึน้ เพื่อลด
ภาระจากการใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ โดยเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม่ ขึน้ สุทธิ 78.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2559 สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั ตามงบการเงินรวมเป็ น 1.23 เท่า (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 : 1.46 เท่า)
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ผลการดาเนิ นงาน

ในปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิรวมเท่ากับ 140.99 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 42.53 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 43.2 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
1. ยอดขายรวมเพิม่ ขึน้ 28.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.05 โดยยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ในขณะที่
ยอดขายกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมีลดลงเนื่องจากภาวะภัยแล้งช่วงต้นปี
2. อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม เท่ากับร้อยละ 16.93 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 15.54 เนื่องจากประสิทธิภาพ
การผลิตดีขน้ึ และมีต้นทุนต่อหน่ วยทีต่ ่ าลง รวมถึงผลการดาเนินงานของโรงพ่นสีมผี ลขาดทุนทีล่ ดลง
จากการควบคุมรายจ่ายและมีตน้ ทุนของเสียลดลง
3. อัตรากาไรสุทธิรวม เท่ากับร้อยละ 5.13 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนที่ร้อยละ 3.61 เป็ นผลมาจากอัตรากาไร
ขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ และสัดส่วนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมต่อยอดขายรวมเมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนลดลง รวมถึงผลการดาเนินงานของโรงพ่นสีมผี ลขาดทุนทีล่ ดลง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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