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วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั และบริษทั ย่อย”) ขอชีแ้ จงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี้
ฐานะการเงิ น

ณ วันที่ 31 มี.ค 2564 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 165.10 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.73 เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื 72.78 ล้านบาท
เนื่องจากยอดขายทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ถัดมาเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 71.73 ล้าน
บาท และสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 36.05 ล้านบาทเพื่อรองรับคาสังซื
่ ้อที่สงู ขึน้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนภาพรวม
ลดลง 9.10 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้บริษทั มีเพียงการลงทุนเพื่อเปลีย่ นทดแทนและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต
ณ วันที่ 31 มี.ค 2564 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 114.29 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.42 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ) 168.07 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่นื และเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับ
ทรัพย์สนิ ดาเนินงานทีส่ งู ขึน้ ในส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สนิ สัญญาเช่า (รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี )
ลดลง 54.24 ล้านบาทจากการจ่ายชาระ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนรวม ณ วันที่ 31 มี.ค 2564 อยูท่ ่ี 1.64 เท่า (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 1.61 เท่า)
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ผลการดาเนิ นงาน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเท่ากับ 43.10 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
8.49 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
1. รายได้รวมลดลง 30.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.64 ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงจากรายได้งานโครงการ 19.67 ล้าน
บาทเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายโครงการ อย่างไรก็ตามการตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้จากการขายลดลง 8.29 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานชิน้ ส่วนยานยนต์เนื่องจาก
ไตรมาสแรกของปี ท่แี ล้วมีงานนิวโมเดล หากแต่ส่วนงานบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น และบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคเพิม่ ขึน้ ในส่วนของยอดขายบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับนมและนมเปรีย้ วลดลงเพียงเล็กน้อยจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี ทาให้ยอดขายนมและนมเปรีย้ มขนาดเล็กทีข่ ายในร้านสะดวกซือ้ ลดลง ใน
ส่วนของธุรกิจในเมืองจีนยอดขายเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากยอดขายของโรงงานทีเ่ จียงซูเติบโตขึน้
2. อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม เท่ากับร้อยละ 19.4 ลดลงจากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 20.2 เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดบิ
หลักปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตามบริษทั มีการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และลดความสูญเสีย
เพื่อรักษาระดับกาไรขัน้ ต้น
3. อัตรากาไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 5.36 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนอัตรากาไรสุทธิรวมที่ร้อยละ 4.15
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพริม ชัยวัฒน์)
เลขานุการบริษทั
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