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ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ ผลิตสินค้าต้นแบบ(Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภท
ชิน้ส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และซ่อมแม่พิมพ์ เพ่ือผลิตชิน้ส่วนพลาสติก จ าหน่ายให้ โรงงาน
ประกอบยานยนต์ โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้น าต่างๆ ให้กับผู้ ผลิตสินค้าท่ีอยู่ใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2562 มีรายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 
มีรายได้รวม 1,171.22 ล้านบาท ขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้านบาท 
 
1. ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการรวม  1,287.21 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากชิน้ส่วนพลาสติก   
1,132.48 ล้านบาท และรายได้จากแม่พิมพ์ 154.73 ล้านบาท  ท าให้รายได้รวมเพิ่มขึน้ 115.99 ล้านบาทเม่ือ
เทียบกบัปี 2561 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต 9.90% โดยเป็นรายได้จากชิน้ส่วนพลาสติกท่ีเพิ่มขึน้ 64.18 ล้าน
บาท (+6.01%) แม้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562 มียอดการผลิตรถยนต์โดยรวม 2.01 ล้านคนั เทียบกับปี  
2561 ยอดผลิตรถ 2.17 ล้านคนั คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.10 ทัง้นีเ้ป็นเพราะบริษัทได้รับความไว้ใจจากลูกค้าให้
ผลิตชิน้งานใหม่ๆ และการรับรู้รายได้ของงานแม่พิมพ์เร็วขึน้จากเดิมท่ีรับรู้เม่ือส่งมอบแม่พิมพ์เป็นตามขัน้
ความส าเร็จของงานตามมาตราฐานบญัชีฉบบัท่ี 15  

ก าไรข้ันต้น (Gross Profit) 

ในปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 178.08 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 13.83%) ซึ่งสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปี 
2561 ท่ีบริษัทมีก าไรขัน้ต้น 129.20 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 11.03%) เป็นผลมาจากรายได้จากโมเดล
ใหม่ๆ ทัง้ในส่วนของชิน้ส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ นอกจากนีบ้ริษัทได้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดของ
เสียในการผลิตให้ต ่าลงอยา่งตอ่เน่ือง 

ก าไรก่อนค่าเส่ือมราคา (EBITDA) และ ก าไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) 

ส าหรับ ในปี 2562 บริษัทมี EBIT เท่ากบั 27.69 ล้านบาท (2.15%) เทียบกบั -28.26 ล้านบาท ปรับตวัดี
ขึน้ 55.94 ล้านบาท เป็นผลจากระดบัรายได้ท่ีสูงขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรู้รายได้ของแม่พิมพ์เร็วขึน้ และ
ธุรกิจแม่พิมพ์ก็มีอตัราก าไรสูงเม่ือเทียบกับชิน้ส่วนพลาสติก จึงท าให้ก าไรสงูขึน้ นอกจากนีร้ายได้จากการขาย
ชิน้ส่วนพลาสติกก็เพิ่มขึน้จาก Model ใหม่ และอตัราของเสียของการผลิตชิน้ส่วนพลาสติกก็ลดลง ด้วยเหตผุล
เดียวกัน จึงท าให้ EBITDA เพิ่มขึน้อย่างมาก แม้จะมี ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้เพียง 1.74 ล้านบาท โดยในปี 2562
บริษัทมี EBITDA 94.20 ล้านบาท (7.32%) เทียบกับปี 2561 มี EBITDA 40.00 ล้านบาท (3.41%) เพิ่มขึน้  
54.20 ล้านบาท 

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (Net Profit/Loss) 
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิ 12.21 ล้านบาท (0.95%) เทียบกบัปี 2561 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 36.75 ล้าน

บาท (-3.14%) มีผลก าไรสทุธิดีขึน้ 48.96 ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นผลจากการด าเนินงานโดยตรง แม้คา่ใช้จา่ยด้าน
การเงินจะสงูขึน้จากการกู้ ยืมเพ่ือลงทนุ แตบ่ริษัทยงัสามารถ มีก าไรก่อนภาษี (EBT) 6.51 ล้านบาท และ เป็น
ผลบวกจากการค านวณภาษี 5.70 ล้านบาท จงึท าให้มีก าไรสทุธิสงูขึน้ 
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2.      ฐานะทางการเงนิ 
ณ.31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,161.31 ล้านบาท หนีส้ินรวม 727.34 ล้านบาท สว่นของผู้

ถือหุ้น 433.98 ล้านบาท คดิเป็นอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 1.68 เทา่ สินทรัพย์รวมท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 
26.43 ล้านบาท โดยมากเป็นการเพิ่มขึน้ชัว่คราวของเงินสด ส าหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้สงูจาก 246.11 ล้าน
บาท เป็น 281.22 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือท่ีลดลงจาก 170.87 ล้านบาท เหลือ 90.69 ล้านบาท มีสาเหตมุา
จากการเปล่ียนแปลงการรับรู้รายได้คา่แมพ่ิมพ์ แตเ่ม่ือพิจารณา Operating Cycle จะลดลงจาก 137 วนัเหลือ
เพียง 110 วนั ส าหรับสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน ในปี 2562 บริษัทมีการลงทนุในห้องพน่สีใหมท่ี่โรงงานก่ิงแก้ว เพ่ือ
รองรับงาน Model ใหม ่แตค่า่เส่ือมราคาของ อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สงูกวา่เงินลงทนุ จงึท าให้รายการ 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สทุธิลดลง เหลือ 640.29 ล้านบาท จาก 668.11 ล้านบาทในปี 2561 
- สว่นของหนีส้ินรวมในปี 2562 เทา่กบั 727.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เพียง 0.02 ล้านบาท โดยมีเงิน
กู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้จากการลงทนุในห้องพน่สีใหม ่24.86 ล้านบาท ขณะเดียวกนับริษัทได้มีจา่ยช าระหนีเ้งิน
กู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวลง ท าให้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินและหนีส้ญัญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึน้สทุธิเพียง 
8.43 ล้านบาท  

- ส่วนของเจ้าของอยู่ท่ี 433.98 ล้านบาท ดีขึน้กว่าปี 2561 จ านวน  26.42 ล้านบาท อนัเป็นผลส่วนใหญ่
มาจาก ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิ ท าให้ปี 2562 อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนอยู่ท่ี 1.68 เท่า ปรับตวัดีขึน้กว่าปี 
2561 ท่ี อตัราสว่นดงักลา่วอยูท่ี่ 1.78 เทา่ 

 
3 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 

โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของบริษัท ดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมาโดยพิจารณา
จากอตัราสว่นตา่งๆดงันี ้

-Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2562 อยู่ท่ี 1.11 เท่าสูงขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบ
กบั 1.03 เท่า ในปี 2561 ทัง้นีเ้กิดจากยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ 115.99 ล้านบาท มากกวา่สินทรัพย์ท่ีเพิ่มสงูขึน้เพียง  
26.43 ล้านบาท โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของบริษัทดีขึน้ 

-Operating Cycle and Cash Cycle 
Operating Cycle 110 วนั และ Cash Cycle 64 วนั ปรับตวัดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา ท่ี 137 วนั และ 81 วัน

ตามล าดบั 
 
4.       สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในปี  2562 บ ริษัท มี  Current Ratio 0.69 เท่าและ Quick Ratio 0.56 เท่า ดีขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย 
EBIT/Interest = 1.31 เท่ า  แ ล ะ EBITDA/Interest Expense อ ยู่ ท่ี  4,45 เท่ า  แ ล ะ  Cash Profit/(Interest 
Expense & Current Portion of Long-Term Loan) อยู่ท่ี 3.56 เท่า และบริษัทไม่เคยผิดนดัช าระหนี ้รวมถึงการ
ใช้เงินเป็นเพ่ือธุรกิจหลกัเท่านัน้ จงึได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินสินเช่ือเพียงพอตอ่การ
ด าเนินธุรกิจ 


