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ที่ บมจ.2561/014
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั และบริษทั ย่อย”) ขอชีแ้ จงผลการ
ดาเนินงานไตรมาส 3 สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ฐานะการเงิ น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ 214.33 ล้าน
บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.38 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ จากลูกหนี้การค้า 76.6 ล้านบาท
เนื่องจากยอดขายที่สูงขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อน อย่างไรก็ตามลูกหนี้การค้าเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ยงั ไม่เกินกาหนดชาระ ลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 47.83 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจาค่าจ้างทา
แม่พมิ พ์ของงานนิวโมเดลในส่วนงานชิน้ ส่วนยานยนต์ สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 27.47 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อ
คาสังซื
่ อ้ ในไตรมาสถัดไป นอกจากนี้ยงั มีตน้ ทุนรอรับรูต้ ามสัญญาก่อสร้างโรงงานน้าดื่มระบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
อีกจานวน 35.33 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 46.52 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้
ของเงินมัดจาซื้อสินทรัพย์สาหรับโรงงานแห่งใหม่ ของบริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 244.73 ล้านบาทจากปี ก่อน โดย
ส่วนใหญ่มาจาก เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีห่ นี้สนิ ระยะ
ยาวลดลง 88.5 ล้านบาทจากการจ่ายชาระคืน นอกจากนี้เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พมิ พ์เพิม่ ขึน้ 40.03 ล้านบาท
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ผลการดาเนิ นงาน 3 เดือน

สาหรับไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับ 33.55 ล้านบาท
ขาดทุนเพิม่ ขึน้ 18.91 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน การเปลีย่ นแปลงเกิดจาก
1.

รายได้รวมเพิม่ ขึน้ 105.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.19 เนื่องจากยอดขายของลูกค้า ทัง้ กลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น ชิน้ ส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสีเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ห ลายรายการเริ่มมีงานขายเชิง พาณิชย์แล้ว ประกอบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนประสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นหดตัวอย่างหนัก

2.

อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม เท่ากับร้อยละ 8.12 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ ร้อยละ 12.21 เนื่องจาก
ต้นทุนเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักมีราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนแต่การปรับ
ราคาขายทาได้เพียงบางส่วน อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่เพิม่ สูงขึน้ จากการปรับค่าแรงขัน้ ต่ า
เมื่อช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี้ มคี ่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่อ นข้างมากจากการทดสอบและขึ้นชิ้นงาน
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว รวมถึงต้นทุนการผลิตที่
สูง ขึ้น มากของชิ้น งานพ่ น สีจ ากประสิท ธิภ าพการผลิต และต้น ทุ น ของเสีย ในช่ ว งเริ่ม ต้น โครงการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ไขชิ้นงานจากปั ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้าและไม่เป็ นไปตามเป้ า ซึ่ง
เกิดจากปั ญหาแม่พมิ พ์ในช่วงทีผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดสามเดือนแรกซึง่ ปั จจุบนั ปั ญหาดังกล่าวได้ถูก
แก้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีผลขาดทุนจากยอดขายทีล่ ดลงของบริษทั ย่อยในเทียนจิน ประเทศจีน

3.

อัตราขาดทุนสุทธิรวม เท่ากับร้อยละ 4.66 ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ อัตราขาดทุน
สุทธิร้อยละ 2.38 ซึ่งมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญตามที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมต่อยอดขายดีขน้ึ เล็กน้อย
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ผลการดาเนิ นงาน 9 เดือน

สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับ 18.55 ล้านบาท
กาไรลดลง 44.82 ล้านบาท การเปลีย่ นแปลงเกิดจาก
1.

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 194.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.63 เนื่องจากยอดขายของลูกค้าทัง้ กลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ชิน้ ส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสีเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการเริม่ มีงานขายเชิงพาณิชย์แล้ว ประกอบกับช่วงไตรมาส 3
ของปี ก่อนประสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นหดตัวอย่างหนัก

2.

อัต ราก าไรขัน้ ต้นรวม เท่ า กับ ร้อยละ 11.83 ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่ ร้อ ยละ 14.32
เนื่องจากต้นทุนเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักมีราคาทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนแต่
การปรับราคาขายทาได้เพียงบางส่วน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับแรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการปรับค่าแรงขัน้ ต่ า
เมื่อช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี้มคี ่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากจากการทดสอบและขึ้นชิ้นงาน
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว รวมถึงต้นทุนการผลิตที่
สูง ขึ้น มากของชิ้น งานพ่ น สีจ ากประสิท ธิภ าพการผลิต และต้น ทุ น ของเสีย ในช่ ว งเริ่ม ต้น โครงการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ไขชิน้ งานจากปั ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้าและไม่เป็ นไปตามเป้ าจาก
ปั ญหาแม่พมิ พ์ในช่วงผลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดสามเดือนแรกซึง่ ปั จจุบนั ปั ญหาดังกล่าวได้ถูกแก้เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว อีกทัง้ มีผลขาดทุนจากยอดขายทีล่ ดลงของบริษทั ย่อยในเทียนจิน ประเทศจีน
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3.

อัตราขาดทุนสุทธิรวม เท่ากับร้อยละ 0.84 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ อัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ
1.30 ซึง่ มาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงอย่างมีนยั สาคัญตามทีก่ ล่าวมา อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารรวมต่อยอดขายทรงตัว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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