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ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturing : OEM) ประเภท
ชิน้สว่นพลาสติก และรับออกแบบ ผลติ และซอ่มแมพ่ิมพ์ เพ่ือผลติชิน้สว่นพลาสติก จําหน่ายให้โรงงานประกอบ
ยานยนต์ โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้นําต่างๆ ให้กบัผู้ผลิตสินค้าท่ีอยู่ในประเทศเป็น
สว่นใหญ่ ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,396.77 ล้านบาท กําไรสทุธิ 17.61 ล้านบาท เทียบ
กบัปี 2564 มีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการรวม 1,211.50 ล้านบาท กําไรสทุธิ 13.59 ล้านบาท 
 
1. ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึน้เร่ือยๆ ทําให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมปรับตวัดีขึน้ 

โดยยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศรวมในปี 2565 ได้ขยบัตวัสงูขึน้จาก 1.69 ล้านคนั ในปี 2564 เป็น 1.88 ล้าน
คนัในปี 2565 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.24 โดยเป็นรถกระบะขนาด 1 ตนั 1.24 ล้านคนั เพิ่มขึน้จากปี 2564 0.19 
ล้านคนั ซึง่เป็นผลทําให้รายได้หลกัของบริษัทฯ ท่ีมาจากการผลติและจําหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิรถยนต์ประมาณ
80% ของรายได้จากการขายสนิค้าและบริการรวม และรายได้จากการให้บริการผลติแมพ่ิมพ์เพิ่มสงูขึน้ 

ในปี 2565 รายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม คิดเป็นมลูคา่ 1,396.77 ล้านบาทสงูขึน้เม่ือเทียบกบั
ปี 2564 ท่ีมียอดขายสินค้าและบริการรวม 1,211.50 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่สงูขึน้ 185.27 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 
15.29% โดยเป็นรายได้จากการผลติและจําหน่ายชิน้สว่นพลาสตกิจํานวน 1,230.21 ล้านบาทซึง่เพิม่ขึน้ 168.05 
ล้านบาทจากปี 2564 หรือสงูขึน้ 15.82% ซึง่มาจากการท่ีบริษัทฯได้ชิน้งานใหม่จากรถรุ่นใหมแ่ละชิน้งานท่ีมีการ
เปล่ียนโฉมใหม่ ท่ีมียอดขายเพิ่มขึน้ อีกทัง้บริษัทฯยงัได้ชิน้งานผลิตถาดแบตเตอร่ีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าและเรือ
ไฟฟ้า และรายได้จากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์จํานวน 166.56 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2564 17.22 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึน้ 11.53%  

กาํไรขัน้ต้น 
ในปี 2565 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 207.56 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 14.86%) ซึ่งสูงขึน้ 20.21 ล้าน

บาท เม่ือเทียบกบัปี 2564 ท่ีบริษัทมีกําไรขัน้ต้น 187.35 ล้านบาท ( Gross Profit Margin 15.46%) เป็นผลมา
จากรายได้ท่ีสงูขึน้ทัง้ในส่วนรายได้จากการจําหน่ายชิน้ส่วนพลาสติกและรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ แต่
เน่ืองจากชิน้งานท่ีได้รับมาเป็นชิน้งานใหม่ ดงันัน้ในระยะแรกอตัราของเสียจะสงูขึน้กว่าชิน้งานท่ีมีการผลิตมา
นาน  เป็นผลให้อัตรากําไรขัน้ต้นต่อยอดขายต่ําลงเล็กน้อยจาก 15.46% ของยอดขายเป็น 14.86% ของ
ยอดขาย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างสม่ําเสมอ ทําให้
ปัจจบุนัอตัราของเสียดีขึน้จากตอนเร่ิมต้น 

กาํไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี (EBIT) และ กาํไรก่อนค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 
สําหรับในปี 2565 บริษัทมี EBIT เท่ากับ 43.70 ล้านบาท (3.13%) เทียบกับ 34.04 ล้านบาท (2.81%) 

ของปี 2564 โดยเพิ่มขึน้ 9.66 ล้านบาท เป็นผลมาจากกําไรขัน้ต้นท่ีเป็นจํานวนเงินสงูขึน้ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น
และสดัส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายลดลงจาก 14.34% เป็น 12.94% ของยอดขาย แต่รายได้
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อ่ืนของปี 2565 จํานวน 16.86 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2564 จํานวน 3.56 ล้านบาท สว่นของ EBITDA ของปี 
2565 เท่ากบั 103.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.06 ล้านบาทจากปี 2564 ท่ีมี EBITDA 97.12 ล้านบาท 

กาํไร/ขาดทุนสุทธิ  
ในปี 2565 บริษัทมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 27.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.85 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 

2564 ท่ีมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 17.6 ล้านบาท ด้วยค่าใช้จ่ายทางเงินท่ีลดลง เน่ืองจากภาระหนีเ้งินกู้ ท่ีลดลง
แม้วา่อตัราดอกเบีย้จะขยบัสงูขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจก็ตาม 

ในส่วนกําไรขาดทุนสทุธิ ในปี 2565 บริษัทมีกําไรสทุธิ 17.61 ล้านบาท (1.26% ของรายได้จากการขาย
และบริการ) สงูกว่าปี 2564  4.02 ล้านบาท โดยในปี 2564 บริษัทมีผลกําไรสทุธิ 13.59 ล้านบาท (1.12% ของ
รายได้จากการขายและบริการ) 

 
2. ฐานะทางการเงนิ 

ณ. 31 ธนัวาคม 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 1,325.34 ล้านบาท หนีส้ินรวม 680 ล้านบาท และสว่นของผู้
ถือหุ้น 645.34 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ 1.05 เท่า โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากปี 2564 จํานวน 
180 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.85 ล้านบาทจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามัญของบริษัท Karrie Automotive Investment Ltd. จํานวน 113 ล้านหุ้ นเป็นจํานวนเงิน 192.1 ล้านบาท
โดยเงินส่วนหนึ่งจํานวน 94 ล้านบาทไปจ่ายชําระคืนตัว๋สญัญาใช้เงินเพ่ือลดภาระดอกเบีย้  ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิม่ขึน้ 81.30 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามยอดขายท่ีเพิม่ขึน้  สว่นของสนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญา
สงูขึน้จากปี 2564 จํานวน 34.21 ล้านบาท มาจากการรับรู้รายได้ค้างรับของการให้บริการผลิตแม่พิมพ์ท่ีมีการ
รับชําระเงินเม่ือนําแม่พิมพ์ไปใช้ในผลิตชิน้งานพลาสติก ส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2565 ลดลง 11.94 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุในการซือ้ทรัพย์สนิถาวรและสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 59.19 ล้านบาทและ 1.55 
ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นการลงทนุซือ้เคร่ืองฉีดพลาสตกิใหม ่3 เคร่ือง เคร่ืองฉีดพลาสตกิท่ีผา่นการใช้งานอีก 
1 เคร่ือง ยานพาหนะ 1 คนั รวมทัง้ปรับปรุงพืน้ท่ีอาคารโรงงานเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย ติดตัง้
อปุกรณ์เสริมในเคร่ืองจกัรเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ เปล่ียนทดแทนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองจกัร และ
ยานพาหนะท่ีเส่ือมสภาพ  ในขณะท่ีคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายประจําปี 60.34 ล้านบาท และมีการทยอย
ตดัจําหน่ายสําหรับกลอ่งหมนุเวียนท่ีใช้บรรจชิุน้งานและอปุกรณ์ท่ีช่วยในการผลติและตรวจสอบชิน้งานตามอายุ
การใช้ประมาณ 11.45 ล้านบาท 

ส่วนของหนีส้ินรวมในปี 2565 เท่ากบั 678 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564  26.75 ล้านบาท โดยมาจากเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 82 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 43.55 ล้าน
บาท ตามปริมาณการขายท่ีสงูขึน้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 3.52 ล้านบาท จากการทําสญัญาเช่าซือ้
เคร่ืองจกัรจํานวน 3 เคร่ืองและยานพาหนะ 1 คนัและการจ่ายชําระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงกําหนดชําระแต่
ละงวด 

สําหรับส่วนของเจ้าของอยู่ท่ี 645.34 ล้านบาท สงูกว่าปี 2564 จํานวน 206.85 ล้านบาท มาจากการเพิ่ม
ทุนจํานวน 113 ล้านหุ้ นท่ีราคาหุ้ นละ 1.70 บาทและผลกําไรสุทธิประจําปี 17.61 ล้านบาท ทําให้ปี 2565  
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อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุอยู่ท่ี 1.05 เท่า ปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2564 อยู่ 0.56 เท่า โดยในปี 2564 อตัราสว่นหนีส้ินต่อ
ทนุอยูท่ี่ 1.61 เท่า 
 
3. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพย์สิน 

โดยภาพรวมประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ของบริษัทใกล้เคียงกบัปีท่ีผา่นมาโดยพิจารณา
จากอตัราสว่นตา่งๆ ดงันี ้

- Total Asset Turnover (Total Income/Total asset) ในปี 2565 เทา่กบั 1.14 เท่าเทียบกบัปี 2564 อยูท่ี่ 
1.08 เท่า  

- Operating Cycle and Cash Cycle: Operating Cycle 108 วนั และ Cash Cycle 63 วนั นานกวา่ปีท่ี
ผา่นมาประมาณ 3 วนั 
 
4. สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในปี 2565 บริษัท มี Current Ratio 1.14 เท่าและ Quick Ratio 0.88 เท่า ดีขึน้จากปีก่อน 0.35 และ 0.29 
เท่าตามลําดบั EBITDA/Interest Expense อยู่ท่ี 6.24 เท่า และ Cash Profit/Interest Expense อยู่ท่ี 7.17 เท่า 
ซึง่ดีกว่าปีท่ีผ่านมาเช่นกนั บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินการเป็นบวก 11.59 ล้านบาท มีกระแสเงิน
สดใช้ไปจากการลงทนุ 50.26 ล้านบาท โดยเป็นลงทุนซือ้สินทรัพย์ถาวรและซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และบริษัทมี
การชําระหนีร้ะยะสัน้ 82 ล้านบาทและหนีส้ินจากสญัญาเช่ารวมดอกเบีย้สทุธิ จํานวน 22.45 ล้านบาท แตไ่ด้รับ
เงินสดจากการเพิ่มทนุสทุธิ 189.97 ล้านบาท ทําให้กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินเป็นบวก 85.52 ล้านบาท 


