
บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หน่วย : ลา้นบาท (หรือตามท่ีระบ)ุ ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ        

 
1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้, 2. การเจรญิเติบโตของรายได ้อาจใหภ้าพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจากกลไกการตัง้ราคาขายของสินคา้จะผกผนัตามราคาของเม็ดพลาสติก, 3. ผลการด าเนนิงานปกติโดยการ

ตดัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ โดยรายละเอียดจะถูกแสดงอยู่ในส่วนของการวิเคราะห,์ 4. ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายปี) = ส่วนที่เป็นก าไร

สทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส าหรบัปี / ค่าเฉล่ียของสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัทส าหรบัปี, ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายไตรมาส) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษทัจากการด าเนินงานปกติ

ส าหรบัไตรมาส (ปรบัใหเ้ป็นรายปี) / สดัส่วนของผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นของบรษิัทส าหรบัไตรมาส, 5. สดัส่วนของหนีส้นิต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้, 6. สดัส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้นิที่มีภาระ

ดอกเบีย้หลงัหกัเงนิสดต่อส่วนของผูถ้ือหุน้     

เรียน ผู้ถือหุ้น 
 

 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ในไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 
192 ล้านบาท ลดลง 11% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา และ ลดลง 24% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ในไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ.2564 เท่ากับ  0.17 บาทต่อหุ้น ลดลง 36% เม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา และลดลง 51% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 186 ล้านบาท ลดลง 14% 
เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และลดลง 26% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

 

• ก าไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2564 เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น ลดลง 42% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่าน
มา  และเพ่ิมขึน้  353% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/63 YoY1 2563 2562 2561 CAGR%

รายไดจ้ากการขายรวม2 1,138 1,089 926 23% 3,983 3,756 2,528 26%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษี และคา่เสือ่มราคา 186 252 215 -14% 862 584 280 76%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ3 192 253 216 -11% 864 610 330 62%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ3 103 170 138 -26% 543 321 141 96%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ3 61 118 95 -36% 354 184 43 188%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสทุธขิองบรษัิท จากการด าเนนิงานปกติ3 56 114 88 -36% 323 159 41 181%

ก าไรตอ่หุน้ 0.16 -0.06 0.27 -42% 0.99 0.53 0.12 182%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ3 0.17 0.35 0.27 -36% 0.99 0.61 0.16 148%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงานปกติ4 12% 22% 24% -12% 23% 6% 4% 143%

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทุน (เท่า)5 1.53 0.93 0.86 0.67 0.96 0.89 2.08 n/a

สดัสว่นของหนีส้นิสทุธติอ่ทุน (เท่า)6 1.34 0.82 0.68 0.66 0.86 0.87 2.02 n/a

รายไตรมาส ผลประกอบการ 3 ปียอ้นหลัง
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ประวัติความเป็นมา 
 

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (TPAC) เริ่มก่อตั้งกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีโรงงานและส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ใน

จังหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษ บริษัทไดใ้หบ้ริการผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก โดยกลายมาเป็นพนัธมิตรใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการและแบรนดช์ัน้น าต่าง ๆ ทั่วโลก 

เรามุ่งเนน้บรรจุภณัฑค์งรูปที่ใชใ้นการบรรจสุินคา้อปุโภคบริโภคต่าง ๆ โดยบริษัทมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ทัง้การประเมินและการออกแบบ

การผลิตเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลยีของเครื่องจกัรต่าง ๆ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพทัง้ในดา้นการผลิต พลงังาน และสิ่งแวดลอ้ม 

โดยกระบวนการผลิตของทางบริษัทมุ่งเนน้ในเรื่องความสะอาดและถกูสขุลกัษณะอย่างเครง่ครดัเพื่อใหท้ดัเทียมกับบริษัทชัน้น าทั่วโลก เหนือ

สิ่งอ่ืนใดวตัถดุิบที่ทางบริษัทใชน้ัน้ ลว้นแต่เป็นวตัถดุิบที่ใชแ้ลว้สามารถน ากลบัไปใชผ้ลิตใหม่ได ้(Recyclable) หรือเป็นวตัถดุิบที่ท  ามาจากการน า

กลบัมาใชใ้หม่ (Recycled material) อาทิเช่น rPET ซึ่งทางบริษัทก าลงัศกึษาและจะเขา้ไปมีส่วนรว่มมากขึน้ในอนาคต 

บริษัทและบริษัทในเครือมีเครื่องจักรทุกรูปแบบ ทัง้ฉีด เป่า และ ทัง้ฉีดและเป่าในเครื่องเดียวกัน ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทในเครือ มีโรงงาน

รวมกันทัง้หมด  10 โรงงาน ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย อินเดีย และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยมีเพิ่มอีก 2 โรงงานที่ก าลงัก่อสรา้งตัง้อยู่ใน

ประเทศอินเดีย คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2565 

หลงัจากที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2548 แลว้ บริษัทก็ไดมี้การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนมาตลอด 10 ปี 

ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุน้ใหม่ รวมถึงคณะผูบ้ริหารชุดใหม่ บริษัทไดมี้การเปลี่ยนแปลงวิสยัทศันใ์หม่ โดย

ตัง้เป้าหมายที่จะเป็น บริษัทขา้มชาติ ใหบ้ริการลกูคา้ทั่วโลก รวมถึงเปิดรบัการพฒันาและปรบัตวัใหเ้ขา้กบันวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการเป็นครัง้แรก โดยการซือ้บริษัท คสัตอม แพค จ ากัด ซึ่งบริษัทดงักล่าวมีโรงงานตัง้อยู่ใน

จงัหวดัสมทุรปราการ (TPAC Bangna) 

ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้เข้าซื ้อกิจการเป็นครั้งที่ 2 โดยการเข้าซือ้หุ้นสามัญจ านวน 80 เปอรเ์ซ็นต์ของกิจการ Sunrise 

Containers Limited ซึ่งบริษัทดงักล่าวมีทัง้หมด 5 โรงงาน โดยโรงงานตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกและทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย (TPAC India) 

ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการเป็นครัง้ที่ 3 โดยการซือ้หุน้สามัญจ านวน 89 เปอรเ์ซ็นตข์องกิจการ Sun Packaging 

System ซึ่งบริษัทดงักล่าวมีโรงงานตัง้อยู่ในเมืองซารจ์าห ์ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดท้ าการเพ่ิมทนุจ านวน 797 ลา้นบาท เพื่อเตรียมความพรอ้มทางการเงินส าหรบัโอกาสในอนาคต 

ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัจ านวน 20 เปอรเ์ซ็นตท์ี่คงเหลือของกิจการ TPAC India 

ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 บริษัทไดต้กลงเซ็นสญัญา เพ่ือเขา้ซือ้หุน้สามญัจ านวน 80 เปอรเ์ซ็นของกิจการ Combi-pack ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่

ในประเทศมาเลเซีย เป็นบริษัทชัน้น าในดา้นการฉีดขึน้รูปพลาสติก ซึ่งการตดัสินใจครัง้นี ้จะท าใหเ้ราเขา้สู่ตลาดของประเทศมาเลเซีย และจะช่วย

เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ในตลาดอาเซียน การท าธุรกรรมนีแ้ลว้เสรจ็ในวนัที่ 1 มิถนุายน ปี 2564 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2563 บริษัทไดร้บัรางวลัธรรมาภิบาลดีเด่นหรือ CG ระดบั 4 ดาว (ดีมาก) 
ผลประกอบการของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563) 

มีอัตราการโตเฉล่ียต่อปีแบบทบต้น หรือ CAGR ของ ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ 
(Core EBITDA) ถึง 62% และ มีอัตราการโตเฉล่ียต่อปีแบบทบต้นของก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ถึง 148% 

คณะผูบ้ริหารมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะมุ่งเนน้ไปในธุรกิจที่หลากหลาย defensive และไม่แปรผันตามฤดูกาล รวมทัง้ยงัคงสรา้งรายไดใ้น

ระดบัที่ดีใหบ้ริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทยงับริหารสดัส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทุน (Net D/E) ที่ระดบั 1.34 เท่า5 ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564 หลงัจากการเขา้ซือ้กิจการที่

ประเทศมาเลเซีย 

คณะผูบ้ริหาร มีเป้าหมายจะเพิ่ม ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) เป็น 2 เท่า ภายในปี 2566 
 

2 2 
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หน่วย : ลา้นบาท งบการเงินรวม

 

ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย การรวมผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยจ านวน 4 บรษิัท ดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด 3 โรงงาน รวมกับการด าเนินงานของ บริษัท ทีแพค 
แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากดั น าเสนอในฐานะ กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย (Thailand Business) ซึ่งรวมกนัจ านวนทัง้หมด 4 โรงงาน 
 

การด าเนินงานของ TPAC Packaging India Private Limited, Sun Packaging Systems (FZC) และ Combi-Pack Sdn. Bhd. น าเสนอ
ในฐานะ “กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ” (Overseas Business) ซึ่งรวมกันจ านวนทัง้หมด 7 โรงงาน (5 โรงงานในประเทศอินเดีย, 1 โรงงาน
ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และ 1 โรงงานในประเทศมาเลเซีย) 
  

ไตรมาส

 2/2564

ไตรมาส

 1/2564
%Δ 

ไตรมาส

 2/2564

ไตรมาส

 2/2563
%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,138.1    1,089.1    4% 1,138.1    925.6       23% 3,982.8    3,755.8    6%

ตน้ทุนขาย 925.6       815.4       14% 925.6       695.7       33% 3,025.3    3,096.2    -2%

ก าไรข ัน้ตน้ 212.4 273.7 -22% 212.4 230.0 -8% 957.4 659.6 45%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 18.7% 25.1% -6.5% 18.7% 24.8% -6.2% 24.0% 17.6% 6.5%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 125.3 119.9 4% 125.3 105.6 19% 472.8 410.4 15%

รายไดอ้ืน่ 8.6 14.6 -41% 8.6 13.1 -34% 56.9 46.3 23%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 185.7 251.7 -26% 185.7 215.5 -14% 862.5 584.3 48%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 16.2% 22.8% -6.6% 16.2% 23.0% -6.8% 21.4% 15.4% 6.0%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 192.5 252.9 -24% 192.5 215.9 -11% 863.7 610.1 42%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 16.8% 22.9% -6.1% 16.8% 23.0% -6.2% 21.4% 16.0% 5.3%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 89.9 83.3 8% 89.9 78.0 15% 321.0 288.8 11%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 95.7 168.4 -43% 95.7 137.5 -30% 541.5 295.5 83%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 102.6 169.6 -40% 102.6 137.9 -26% 542.8 321.3 69%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 8.9% 15.4% -6.4% 8.9% 14.7% -5.7% 13.4% 8.4% 5.0%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 29.6 26.0 14% 29.6 25.4 16% 105.3 141.0 -25%

ก าไรกอ่นภาษี 66.2 142.5 -54% 66.2 112.1 -41% 436.1 154.5 182%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 73.0 143.6 -49% 73.0 112.5 -35% 437.4 180.3 143%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 6.4% 13.0% -6.6% 6.4% 12.0% -5.6% 10.8% 4.7% 6.1%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 10.8 158.4 -93% 10.8 17.3 -38% 82.9 -8.6 1068%

ก าไรสุทธิ 55.4 -15.9 447% 55.4 94.9 -42% 353.3 163.1 117%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 4.8% -1.4% 6.3% 4.8% 10.1% -5.3% 8.7% 4.3% 4.5%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 60.8 118.2 -49% 60.8 95.1 -36% 354.3 183.7 93%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 5.3% 10.7% -5.4% 5.3% 10.1% -4.8% 8.8% 4.8% 3.9%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั 50.8 -20.1 353% 50.8 87.8 -42% 322.0 138.8 132%

อตัรารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั 4.4% -1.8% 6.3% 4.4% 9.4% -4.9% 8.0% 3.7% 4.3%

สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั จากการด าเนนิงานปกติ 56.3 114.0 -51% 56.3 88.1 -36% 323.0 159.5 103%

อตัรารอ้ยละ สว่นทีเ่ป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั จากการด าเนนิงานปกติ 4.9% 10.3% -5.4% 4.9% 9.4% -4.5% 8.0% 4.2% 3.8%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2563 สิน้สุด 31 ธ.ค.63 สิน้สุด 31 ธ.ค.62

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในประเทศไทย (6.8)                           (1.2)                           (0.4)                             (1.3)                             (17.0)                          

ปรับปรงุผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (400 วนั) -                            -                            -                              -                              (8.8)                             

ปรับปรงุรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี -                            (133.2)                      -                              -                              -                              

ผลรวม (6.8)                           (134.4)                      (0.4)                             (1.3)                             (25.8)                          

- -   บริษัท ทแีพค แพคเกจจิง้ (บางนา) จ ากัด (ถือหุ้น 100%) 
- จ านวน 1 โรงงาน  ซึ่งด าเนินการอยู่ในประเทศไทย 
-  - -   TPAC Packaging India Private Limited (ถือหุ้น 100%) 
- จ านวน 5 โรงงาน  ซึ่งด าเนินการอยู่ในประเทศอินเดีย 

 - -   Sun Packaging Systems (FZC) (ถือหุ้น 89%) 
- จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งด าเนินการอยู่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

 
- -   Combi-Pack Sdn. Bhd.(ถือหุ้น 80%) 
- จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งด าเนินการอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

 



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หน่วย : ลา้นบาท กลุ่มธรุกิจในประเทศไทย 

 

 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ในไตรมาสที ่2  ปี พ.ศ. 
2564 เท่ากับ 48 ล้านบาท ลดลง 53% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่่านมา และลดลง 37% เม่ือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564  ในประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบการผลิต  
อีกทัง้ราคาน า้มนัในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564  มีแนวโนม้ที่สงูขึน้ สืบเนื่องมาตัง้แต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 เห็นไดจ้ากราคา
น า้มนัดิบ ณ สิน้เดือนมีนาคม อยู่ที่ USD 63.8 และ ณ สิน้เดือนมิถนุายน อยู่ที่ USD 71.8 
 

ส าหรบัวตัถดุิบหลกัที่ใช ้ในกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ไดแ้ก่ PP (Polypropylene) and HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่ง
ไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถดุิบที่สงูอย่างเป็นประวตัิการณใ์นช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา 
 

โดยปกติแลว้การก าหนดราคาขายจะใชร้าคาเฉล่ียของวตัถดุิบในไตรมาสที่แลว้เป็นตวัอา้งอิงในการก าหนดราคา ซึ่งส่งผลกระทบ
กบัส่วนต่างของราคาวตัถดุิบ (Spread) เนื่องจากราคาน า้มนัยงัคงขึน้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2  
 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เพิ่มขึน้ 12% จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายในการเขา้ซือ้กิจการ ที่ประเทศ

มาเลเซีย โดยมีค่าใชจ้่าย Due Diligence และ ค่าด าเนินการที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ  เป็นจ านวน 6.8 ลา้นบาท และ ค่าใชจ้่ายทาง

การเงินเพิ่มขึน้เนื่องจากการกูเ้งินเพื่อเขา้ซือ้กิจการ Combi-Pack Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย  

ไตรมาส

 2/2564

ไตรมาส

 1/2564
%Δ 

ไตรมาส 

2/2564

ไตรมาส 

2/2563
%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 459.3 445.9 3% 459.3 454.9 1% 1,795.8    1,747.5    3%

ตน้ทุนขาย 400.9 369.4 9% 400.9 346.7 16% 1,428.4    1,446.0    -1%

ก าไรข ัน้ตน้ 58.4 76.5 -24% 58.4 108.1 -46% 367.3 301.5 22%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 12.7% 17.2% -4.4% 12.7% 23.8% -11.1% 20.5% 17.3% 3.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 59.7 53.3 12% 59.7 47.0 27% 214.1 211.8 1%

รายไดอ้ืน่ 6.1 10.9 -44% 6.1 2.5 141% 15.9 14.2 12%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 40.7 73.8 -45% 40.7 100.0 -59% 313.7 232.6 35%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 8.7% 16.2% -7.4% 8.7% 21.9% -13.1% 17.3% 13.2% 4.1%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 47.5 75.0 -37% 47.5 100.3 -53% 315.0 258.4 22%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 10.2% 16.4% -6.2% 10.2% 21.9% -11.7% 17.4% 14.7% 2.7%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 35.9 39.7 -10% 35.9 36.3 -1% 144.6 128.8 12%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 4.8 34.1 -86% 4.8 63.6 -92% 169.2 103.8 63%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 11.6 35.3 -67% 11.6 64.0 -82% 170.4 129.6 31%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 2.5% 7.7% -5.2% 2.5% 14.0% -11.5% 9.4% 7.4% 2.1%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 14.2 11.7 21% 14.2 8.0 78% 37.7 64.6 -42%

ก าไรกอ่นภาษี -9.4 22.4 -142% -9.4 55.6 -117% 131.5 39.2 235%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ -2.5 23.6 -111% -2.5 56.0 -105% 132.8 65.0 104%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ -0.5% 5.2% -5.7% -0.5% 12.2% -12.8% 7.3% 3.7% 3.6%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -2.1 4.8 -145% -2.1 11.6 -118% 32.7 2.1 1454%

ก าไรสุทธิ -7.2 17.6 -141% -7.2 44.0 -116% 98.8 37.1 166%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ -1.6% 3.9% -5.4% -1.6% 9.6% -11.2% 5.5% 2.1% 3.3%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ -1.8 18.6 -110% -1.8 44.3 -104% 99.8 57.8 73%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ -0.4% 4.1% -4.4% -0.4% 9.7% -10.1% 5.5% 3.3% 2.2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2563 สิน้สุด 31 ธ.ค.63 สิน้สุด 31 ธ.ค.62

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Sunrise Containers และ Sun packaging Systems -                              -                              (0.4)                            (1.3)                           (17.0)                       

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการส ารองเพือ่ผลประโยชนข์องพนักงาน -                              -                              -                              -                             (8.8)                         

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการเขา้ซือ้กจิการ Combi Pack (6.8)                            (1.2)                            -                              -                             -                          

ผลรวม (6.8)                            (1.2)                            (0.4)                            (1.3)                           (25.8)                       



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หน่วย : ลา้นบาท 
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ (ประเทศอินเดีย,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ มาเลเซีย) 

 

 
 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ  ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 
144 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 26% เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่่านมา และ ลดลง 17% เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า 

 

ธุรกิจในประเทศอินเดีย (TPAC Packaging India Private Limited) 
อินเดียประสบกบัภยัพิบตัิระลอกที่สองของ Covid-19 ในเดือนเมษายน ดว้ยจ านวนผูต้ิดเชือ้สงูสดุตัง้แต่เกิดการระบาดของโรค 
แลว้ดว้ยความรุนแรงของการระบาดระลอกที่สองนี ้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ล  าบากและทา้ทายส าหรบั TPAC India และท าใหต้อ้งลด
ก าลงัการผลิตลง จึงส่งผลใหย้อดขายในไตรมาสที่ 2 นอ้ยกว่า ไตรมาสที่ผ่านมา 18%  
 

ส่วนต่างของราคาวตัถดุิบ (Spread) ที่ใชใ้นการผลิตลดลงเนื่องจากราคาเม็ดพลาสติด PET ปรบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งวตัถดุิบ
ดงักล่าวเป็นวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตของธุรกิจในประเทศอินเดีย 
 

อย่างไรก็ตาม การก่อสรา้งโรงงานผลิตบรรจภุณัฑย์า ที่ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกของอินเดีย และ โรงงานผลิตบรรจภุณัฑอ์าหาร ที่ตัง้
อยู่ทางภาคเหนือของอินเดีย ยงัคงด าเนินการก่อสรา้งตามปกติ คาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565  
 

ธุรกิจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์(Sun Packaging Systems : FZC) 
การด าเนินงานของธุรกิจในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ป็นไปอย่างแข็งแกรง่ เห็นไดจ้าก ยอดขายในไตรมาสที่ 2 แมจ้ะต ่ากว่า
ไตรมาสก่อนหนา้อยู่ 8% แต่สงูกว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ถึง 17%.  
 

ไตรมาส

 2/2564

ไตรมาส

 1/2564
%Δ 

ไตรมาส

 2/2564

ไตรมาส

 2/2563
%Δ 2563 2562 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 678.8 643.2 6% 678.8 470.8 44% 2,187.0     2,008.3     9%

ตน้ทุนขาย 521.0 442.3 18% 521.0 346.0 51% 1,581.1     1,636.1     -3%

ก าไรข ัน้ตน้ 157.8 200.9 -21% 157.8 124.7 26% 605.9 372.1 63%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 23.2% 31.2% -8.0% 23.2% 26.5% -3.3% 27.7% 18.5% 9.2%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 67.0 69.1 -3% 67.0 58.5 14% 258.7 198.6 30%

รายไดอ้ืน่ 3.8 3.7 3% 3.8 10.6 -64% 41.0 32.1 28%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 144.2 174.6 -17% 144.2 114.8 26% 545.5 351.7 55%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 21.1% 27.0% -5.9% 21.1% 23.8% -2.7% 24.5% 17.2% 7.2%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 144.2 174.6 -17% 144.2 114.8 26% 545.5 351.7 55%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 21.1% 27.0% -5.9% 21.1% 23.8% -2.7% 24.5% 17.2% 7.2%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 49.6 39.1 27% 49.6 38.0 31% 157.4 146.0 8%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 94.6 135.5 -30% 94.6 76.8 23% 388.1 205.7 89%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 94.6 135.5 -30% 94.6 76.8 23% 388.1 205.7 89%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 13.9% 20.9% -7.1% 13.9% 16.0% -2.1% 17.4% 10.1% 7.3%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 15.4 14.3 8% 15.4 17.4 -12% 67.7 76.4 -11%

ก าไรกอ่นภาษี 79.3 121.2 -35% 79.3 59.4 33% 320.4 129.3 148%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 79.3 121.2 -35% 79.3 59.4 33% 320.4 129.3 148%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 11.6% 18.7% -7.1% 11.6% 12.3% -0.7% 14.4% 6.3% 8.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 12.9 153.6 -92% 12.9 5.7 127% 50.1 -10.7 570%

ก าไรสุทธิ 66.3 -32.4 305% 66.3 53.7 24% 270.3 140.0 93%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 9.7% -5.0% 14.7% 9.7% 11.2% -1.4% 12.1% 6.9% 5.3%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 66.3 100.8 -34% 66.3 53.7 24% 270.3 140.0 93%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 9.7% 15.6% -5.9% 9.7% 11.2% -1.4% 12.1% 6.9% 5.3%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท) ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2563 สิน้สุด 31 ธ.ค.63 สิน้สุด 31 ธ.ค.62

ปรับปรงุรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 0.0 (133.2)                      0.0 0.0 0.0



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

ธุรกิจในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสไ์ดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบเช่นเดียวกบัประเทศอินเดีย เนื่องจาก
วตัถดุิบดงักล่าวเป็นวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเช่นเดียวกนั 
 

วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564, Sun Packaging Systems (FZC) ไดเ้ช่าโรงงานแห่งที่ 2 เนือ้ที่ 2,400 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่ถดัจาก
โรงงานปัจจบุนั  
โรงงานแห่งที่ 2 นี ้ จะช่วยลดปัญหาคอขวดของโครงสรา้งพืน้ฐาน เนื่องจากโรงงานปัจจบุนัถกูใชง้านอย่างเต็มพืน้ที่และเต็มก าลงั
การผลิตแลว้ ดงันัน้การเช่าโรงงานแห่งที่ 2 นี ้จะท าใหส้ามารถขยายการผลิตและเติบโตไดอ้ย่างรวดเรว็ในโซนตะวนัออกกลาง  
     
ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย (Combi-Pack) 
TPAC Packaging ไดเ้ขา้ซือ้ Combi-Pack Sdn. Bhd. แลว้เสรจ็ในวนัที่ 1 มิถนุายน ปี 2564 ดงันัน้ ผลการด าเนินงานในตาราง
ดา้นบน จึงเป็นผลการด าเนินงานส าหรบัระยะเวลา 1 เดือน นั่นคือ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

โดยวตัถดุิบหลกัของกลุ่มธุรกิจในประเทศมาเลเซีย คือ Polypropylene ซึ่งไดร้บัผลกระทบทางตน้ทนุจากการปรบัตวัที่สงูขึน้ของ
ราคาวตัถดุิบเช่นเดียวกนัในไตรมาสนี ้
  



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หน่วย : ลา้นบาท งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
 

  

 ณ วนัที ่30

 ม.ิย. 64

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 422.1            

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 991.1            

สนิคา้คงเหลอื 552.1            

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 0.3                 

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดบิ 39.1              

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 103.8            

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,108.5        

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 22.0              

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 2.4                 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,132.0        

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 184.8            

ตน้ทุนซือ้ธรุกจิทีส่งูกวา่ประมาณการสว่นไดเ้สยีในมลูคา่สนิทรัพยส์ทุธจิากการซือ้กจิการย่อย 694.1            

คา่ความนยิม 1,056.6        

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 352.8            

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 9.7                 

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 93.2              

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 71.9              

สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยออกใหแ้กบ่รษัิท 8.8                 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 59.4              

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 4,687.8        

รวมสนิทรพัย์ 6,796.3        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 749.3            

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 520.8            

สว่นของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 94.2              

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าราภายในหนึง่ปี 15.3              

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 220.2            

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 9.5                 

หนีส้นิทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 0.5                 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 72.7              

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,682.5        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 357.6            

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 172.8            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,751.8        

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท 274.2            

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 286.0            

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 76.4              

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,918.8        

รวมหนีส้นิ 4,601.3        

หุน้สามัญ 326.5            

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 326.5            

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027.0        

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32.7              

ก าไรสะสม 574.6            

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (111.2)          

สว่นเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทย่อย 20.0              

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,869.6        

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 325.5            

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,195.1        

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,796.4        

สดัสว่นของหนีส้นิสุทธติอ่ทนุ (เทา่) 1.34



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสิทธิที่ออกใหแ้กผู่ม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษิัท จ านวน 274.1 

ลา้นบาท ที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เกดิจากการซือ้กิจการ Combi-Pack ในประเทศมาเลเซยี ซึ่งเป็น

ส่วนท่ี TPAC ไม่มีอ  านาจควบคมุเป็นสดัส่วน 20% อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิในการขาย ณ ทกุ ๆ สิน้

ปี อา้งอิงตามตวัเลขของงบการเงนิท่ีไดร้บัการตรวจสอบแลว้ ของปี พ.ศ. 2567-2570 ในทางตรงกนัขา้ม TPAC มีสิทธิใน

การเรียกซือ้หุน้คงเหลือ 20% จากผูถื้อหุน้ดงักล่าวเช่นกนั   
 
 

หมายเหตุ: อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการแปลงค่างบการเงิน 

 

  
  

งบก าไรขาดทนุ ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2563

INR (รปีูอนิเดยี) 0.4200 0.4150 0.4274

AED (เดอรแ์ฮมสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 8.3872 8.2468 8.6044

MYR (มาเลเซยีรงิกติ) 7.6058 - -

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2563

INR (รปีูอนิเดยี) 0.4305 0.4285 0.4100

AED (เดอรแ์ฮมสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 8.7263 8.5319 8.4100

MYR (มาเลเซยีรงิกติ) 7.7200 - -



บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) “TPAC” 
รายงานการอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 

  

หน่วย : ลา้นบาท งบกระแสเงินสดรวม 

  
 

งบกระแสเงินสดรวม (ส าหรับงวด 6 เดือนของ ปี พ.ศ. 2564) 
 

 
 

*เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน: รวมผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (57.4 ลา้นบาท) 

สิน้สุด 30 ม.ิย. 64

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 208.6

ปรับปรงุ : คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 173.2

ปรับปรงุ : รายการปรับปรงุอืน่ ๆ 59.6

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงาน 441.7

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธิ -81.1

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธ ิอืน่ๆ -33.1

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 327.5

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -11.9

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 315.6

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้สนิทรัพยถ์าวร -167.6

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -0.7

เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 3.6

โอนออกไปเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 57.3

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -883.9

อืน่ๆ 3.5

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -987.9

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 201.4

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกันเพิม่ขึน้ 2.4

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 928.4

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -85.6

จา่ยคนืหุน้กู ้ -40.5

เงนิสดจา่ยคา่งวดหนีส้นิตามสญัญาเชา่ -7.6

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ -61.9

จา่ยเงนิปันผล -95.4

เงนิสดรับจากการเพิม่ทุน 0.0

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 841.4

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศลดลง 57.4

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 226.5

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 195.6

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 422.1

หน่วย : ลา้นบาท 


