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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน”( ) บริษัท )”เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมุ้งเน้นไปทีก่ารออกแบบ 
การผลิตด้วยวตัถุดิบทีเ่ป็นพลาสติกคงรูปส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์  

 

                                                                                              

                                                          

 

  

  

 

ผู้น าด้านการ
ออกแบบ ตรง

ความต้องการของ
ลูกค้า 

บริษทํระดบัโลก 
เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

ผู้น าการตลาด 

เป็นผูน้าํตลาดเฉพาะใน
กลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑ์
พลาสติกคงรูปสาํหรบั

อาหาร และเวชภณัฑใ์น
ประเทศไทย อินเดีย และ

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
และผูน้าํตลาดในดา้น
บรรจภุณัฑพ์ลาสติกคง

รูปแบบ In-Mould 
Labelled (‘IML’) 

สาํหรบัอาหารในประเทศ
มาเลเซีย   

ฐานการผลติ และธุรกิจ
ตัง้อยู่ในประเทศ  

ระบบเศรษฐกิจของตลาด
เกิดใหม่ 100%  

 
 

โรงงานทัง้หมด 17 โรง   

• 4 โรงในประเทศไทย 

• 2 โรงในสหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส ์

• 5 โรงในประเทศ
อินเดีย (รวมถึงที่กาํลงั
ก่อสรา้งอีก 2 โรง และ
อีก 3 โรงที่กาํลงัอยู่ใน
ระหว่างการซือ้กิจการ) 

• 1 โรงในประเทศ
มาเลเซีย 

มุ่งเนน้ไปวตัถดุิบ 

Polymers ทีส่ามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้

ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 ขอ้มูล ไตรมาส 1ปี 2565 

โรงงาน และเครื่องจกัรของ TPAC ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก ในแง่ของสขุอนามยั โดยมากกวา่ 90% ของลกูคา้ของ TPAC เป็น

กลุ่มลกูคา้ที่มีมาตราฐานท่ีสงูมากในเรื่องของสขุอนามยั ( สินคา้อปุโภคบรโิภค อาหาร เครื่องดื่ม เวชภณัฑ ์และสินคา้เครื่องใชส่้วน

บคุคลลกูคา้) คเครื่องใชใ้นกลุ่มที่เหลือประกอบดว้ยกลุ่มบรรจภุณัฑ์ รวัเรือน 

 

 

 

ยอดขายตาม

ภมูิศาสตร ์

ยอดขาย
ตามประเภท

ของบรรจุ
ภณัฑ ์

ประเทศไทย 

ประเทศอินเดีย 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

อาหารและเครื่องดื่ม 
 

เวชภณัฑ ์และของใชส้่วนบคุคล 
 

ของใชใ้นครวัเรือน และ

อตุสาหกรรม 

มีลูกค้ามากกว่า  
1,500 ราย  

มีโครงสรา้งของกลุ่ม
ลกูคา้ที่เป็น

เอกลกัษณ ์และ
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็  
 

ฐานลูกค้า 
มีความหลายหลาย 
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รากฐานอันแข็งแกร่งกว่า 35 ปี จากผู้ก่อตั้งสู่ผู้สืบสานและทีมผู้บริหารเพื่อขับเคล่ือน TPAC ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

 

 

    

Core EBITDA 

(หน่วย ลา้นบาท) 

2559 - 2565 

2559 – 2560 

• ปลายปี 2558 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งการบริหารในระดบัผูถ้ือหุน้ 

• ในช่วง 2 ปีแรกหลงัการเปลี่ยนแปลง
เป็นช่วงเรียนรูแ้ละวางกลยทุธก์าร
เจริญเติบโตของ TPAC  

2561, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 1 

การซือ้กิจการครัง้แรกของ TPAC 
คือ บริษัท Custom Pack ใน
ประเทศไทย 

2561, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 2 

TPAC India ควบรวมกิจการกบั 
Sunrise Containers ในประเทศ
อินเดีย โดย TPAC ถือหุน้ 80% 

2562, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 3 

TPAC เขา้ลงทนุ 89% ใน Sun 
Packaging System ในประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

2563, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 4 

TPAC เขา้ลงทนุในหุน้ส่วนที่
เหลือ 20% ของ TPAC India 

2564, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 5 

TPAC เขา้ลงทนุ 80% ใน Combi-
Pack ในประเทศมาเลเซีย 

2564, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 6 

ลงนามในสญัญาซือ้ขายของธุรกิจ 
Skypet polymers ในประเทศ
อินเดีย 

2564, ขยายโรงงาน 

TPAC India ขยายโรงงานอีก 2 
แห่งในประเทศอินเดีย 

• TPAC เริ่มก่อตัง้กิจการ ตัง้แต่ปี 2526 โดยมีโรงงานและสาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

• ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บรษิัทไดใ้หบ้รกิารผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยกลายมาเป็นพนัธมิตรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและ
แบรนดช์ัน้นาํตา่ง ๆ ทั่วโลก เรามุง่เนน้บรรจภุณัฑค์งรูปท่ีใชใ้นการบรรจสิุนคา้อปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑต์่าง ๆ  

 

• ปี 2559 ภายใตก้ารนาํของคณะผูบ้รหิารชดุใหม่ (หลงัการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ใหม่) บรษิัทไดม้กีารเปล่ียนแปลงวิสยัทศัน ์ โดย
ตัง้เปา้หมายชดัเจนยิ่งขึน้  

 

• บรษิัทไดก้า้วสู่การเป็นบรษิัทขา้มชาติ โดยมีโรงงานผลิตมากกวา่ 17 แห่งใน 4 ประเทศ (รวมทัง้อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและการ
เขา้ซือ้กิจการ) 

 

• ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2563 เราไดพ้ฒันาผลคะแนน CG อยา่งต่อเนื่อง และตอนนีเ้ราอยู่ในคะแนนระดบั 4 ดาว (ดมีาก) 
 

2559             2560   2561                2562   2563                                              2564   
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การด าเนนิงานทีผ่่านมาในช่วง 5 ปีของ TPAC ถูกขบัเคลือ่นดว้ยกลยทุธ์อย่างมีระเบียบแบบแผนทีช่ดัเจน                                

                                                                                              

 

                 

 

 

 

                    

   

Sale (THB Mn) 

3.4x 
CAGR 27.8% 

Core EBITDA (THB Mn) 

Million) 
3.8x 
CAGR 30.6% 

Core EPS (THB) 

• ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา TPAC เติบโตขึน้ 3.4 เทา่ โดยมาจากทัง้การเติบโตจากภายใน และการเติบโตจากภายนอก อตัราการ

เติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยูท่ี่ประมาณ 28% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564  

 

• เช่นเดียวกนักบัยอดขาย กาํไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการดาํเนินงานปกติก็เพิม่ขึน้ 3.8 เทา่ โดยมี

อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 31% ระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2564  

 

• กาํไรต่อหุน้จากการดาํเนินงานปกติ (Core EPS) เพิ่มขึน้ 2.1 เท่า โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 16% 

ระหว่างปี 2559 ถงึปี 2564 

 

2.1x 
CAGR 16.4% 
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โครงสร้างบริษัทในปัจจุบนั  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• ปัจจบุนั TPAC มีบรษิัทย่อย 4 แห่ง )ตามแผนภาพดา้นบน (ประเทศอินเดยีในและตัง้อยูใ่นประเทศไทยโดยบรษิัทในเครือ  
TPAC ถือหุน้ 100 % และบรษิัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสแ์ละในประเทศมาเลเซีย จะมีส่วนของผูถื้อหุน้
เดิมซึ่งเป็นผูบ้รหิารชดุเก่าและผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูถื้อหุน้รว่มอยู่ดว้ย  

 

• TPAC Packaging India Private Limited ไดก้่อตัง้บรษิัทย่อยชื่อว่า TPAC Skypet India Private Limited เพื่อเขา้ซือ้ธุรกจิ
ของ Skypet Polymers ซึง่ปัจจบุนั บรษิัทฯ ไดถื้อหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 80 และสาํหรบัหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ยงัเป็นของผูถื้อหุน้
เดิม 

 

• ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย การรวมผลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 
 

 

 

 

Thai Plaspac Public Company Limited 

TPAC Packaging (Bangna) 

Company Limited 

100% 

TPAC Packaging India 

Private Limited 

100% 

TPAC Packaging India 

II Private Limited 

80% 

Combi-Pack Sdn.Bhd 

80% 

Sun Packaging Systems 

(FZC) 

89% 
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  บทวิเคราะหผ์ูบ้ริหาร 
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1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้, 2. การเจริญเติบโตของรายได ้ อาจใหภ้าพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจากกลไกการตัง้ราคาขายของสินคา้จะผกผนัตามราคาของเม็ด

พลาสติก, 3. ผลการดาํเนินงานปกติโดยการตดัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ โดยรายละเอียดจะถกูแสดงอยู่ในส่วนของการ

วิเคราะห,์ 4. ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการดาํเนินงานปกติ )รายปี = (ส่วนที่เป็นกาํไรสทุธิของบริษัทจากการดาํเนินงานปกติสาํหรบัปี  / ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัท

สาํหรบัปี, ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการดาํเนินงานปกติ )รายไตรมาส = (ส่วนที่เป็นกาํไรสทุธิของบริษัทจากการดาํเนิน งานปกติสาํหรบัไตรมาส )ปรบัใหเ้ป็นรายปี / (สดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่

เป็นของบริษัทสาํหรบัไตรมาส, 5. สดัส่วนของหนีส้ินต่อทนุ  =อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ , 6. สดัส่วนของหนีส้นิสทุธิต่อทนุ  =อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หลงั

หกัเงินสดต่่อส่วนของผูถ้ือหุน้  

ข้อมูลทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัท ส าหรับงวดไตรมาสที ่1 สิน้สุดวนัที ่31 มีนาคม 2565 

ข้อมูลทางการเงินหลักของกลุ่มธุรกิจ          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

• ยอดขายเพ่ิมขึน้ 49% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนักับปีทีผ่่านมา และเพ่ิมขึน้ 3% เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) เพ่ิมขึน้ 5 % เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา และ เพ่ิมขึน้ 11%  เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกต ิ(Core EPS) ในไตรมาสที ่1 ปี 2565 เท่ากับ  0.28 บาทต่อหุ้น ลดลง 19%  เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และเพ่ิมขึน้ 22%  เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 260 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 3% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และลดลง 10%  เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
 

• ก าไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้น 542% เม่ือเปรียบเทียบช่วงเวลา
เดียวกันกับปีทีผ่่านมา  และลดลง 24%  เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

  

ไตรมาส 

1/65

ไตรมาส 

4/64
%∆

ไตรมาส 

1/64
%∆1 2564 2563 %∆

รายไดจ้ากการขายรวม
2 1,620 1,570 3% 1,089 49% 5,194 3,983 30%

ก าไรกอ่นหักตน้ทนุทางการเงนิ ภาษี และค่าเสือ่มราคา 260 290 -10% 252 3% 952 862 10%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ
3263 295 -11% 252 5% 977 864 13%

ก าไรกอ่นหักตน้ทนุทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ
3 151 151 0% 168 -11% 549 543 1%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ
3 99 82 20% 117 -16% 329 354 -7%

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากการด าเนนิงานปกติ
3 91 75 22% 113 -19% 307 323 -5%

ก าไรต่อหุน้ 0.27 0.22 24% -0.06 542% 0.47 0.99 -53%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ
3 0.28 0.23 22% 0.35 -19% 0.94 0.99 -5%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงานปกติ
4 17% 14% 3% 22% -5% 15% 17% -2%

สัดส่วนของหนีส้นิต่อทนุ (เทา่)5 1.36 1.28 0.08 0.93 0.43 1.28 0.96 0.32

สัดส่วนของหนีส้นิสุทธติ่อทนุ (เทา่)6 1.11 1.12 (0.01) 0.82 0.29 1.12 0.86 0.26

รายไตรมาส รายปี
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กลยุทธท์ีส่ าคัญ และจุดเด่นทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

1) การขยายก าลังการผลิต : มีโรงงาน  2 แหง่ในอินเดีย ซ่ึงขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

• โรงงานท่ีเนน้ดา้นบรรจภุณัฑย์า อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ในทางตะวนัตกของอินเดีย )โครงการกรีนฟิลด์(   :เนือ้ที่

ประมาณ 22,000 ตารางเมตร เป็นอาคารพรอ้มหอ้งคลีนรูม เนือ้ที่ประมาณ 5,500 ตารางเมตร คาดว่าจะแลว้เสรจ็

ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โรงงานแห่งใหม่นี ้จะรองรบักลุ่มธุรกจิอาหาร ยา และอปุกรณก์ารแพทย ์

 

• โรงงานแหง่ใหม่ อยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง ในตอนเหนือของอินเดีย )โครงการกรีนฟิลด์(   :เนือ้ที่ประมาณ 10,000 

ตารางเมตร เป็นอาคารพรอ้มหอ้งคลีนรูม เนือ้ที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 

2565 โรงงานแห่งใหม่นีข้องเราสามารถรองรบัลกูคา้ใน กลุ่มอาหาร เครื่องสาํอาง และของใชส่้วนตวั 
 

 

2) การเข้าซือ้กิจการและหุ้นส่วน: 

เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ไดม้กีารทาํสญัญาขายธุรกิจ (“ASB”) เพื่อดาํเนินการสาํหรบัการเขา้ซือ้กิจการจาก Skypet Polymers 

ตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขที่ระบไุว ้ 

ที่ประชมุคณะกรรมการมีมตอินมุตัิให ้ TPAC Packaging India II Private Limited ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ TPAC Packaging 

India Private Limited เขา้ซือ้ธรุกิจของ M/s Skypet Polymers ซึ่งเป็นหา้งหุน้ส่วนท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอินเดีย โดย

บรษิัทถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 80 และผูถื้อหุน้เดิมยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 หลงัจากธุรกรรมครัง้นีส้าํเรจ็จะทาํให ้ TPAC 

สามารถขยายฐานการผลิตในระดบัภมูิภาคใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีทางตอนใตข้องอินเดีย โดยรวมอยู่ในกลุ่มบรรจภุณัฑเ์ครื่องดื่ม 
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3) โครงการก้าวสู่ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ :  

 

บรษิัทมีแผนท่ีจะนาํระบบ CRM มาใชเ้พื่อเชื่อมโยงกบัลกูคา้ของบรษิัทในทกุภมูิภาค ระบบ CRM ไดเ้สรจ็เรียบรอ้ยแลว้และจะถกู

นาํมาใชโ้ดยพรอ้มเพรียงกนัทกุประเทศ ไม่วา่จะเป็น ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ และประเทศ

มาเลเซีย ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจบุนั เราคาดหวงัว่าระบบท่ีเราออกแบบมานัน้จะสอดประสานไปกบัการทาํงานและ

วฒันธรรมองคก์รเราอยา่งแนบแน่น 
 

 

4) ความย่ังยืน 
 

บรษิัทไดต้ระหนกัวา่ การคาํนึงถึงความยั่งยืน นบัเป็นโอกาสที่ดี โดยมุ่งเนน้การใชเ้ม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได ้เรามีโครงการ

ที่กาํลงัดาํเนินอยู่และอยู่ระหวา่งการพฒันาจาํนวนมาก เช่น การผลิตโดยใชเ้ม็ดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได ้การลดนํา้หนกัของ

ผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ การเปล่ียนจากเม็ดพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลไดเ้ป็นเมด็พลาสติกที่รีไซเคิลได ้ และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชถ้ว้ยหรือภาชนะที่นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้
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  ผลประกอบการ 
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A) งบการเงนิรวม 
               

 

 
 

 

• ยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565  เพิ่มขึน้ 18.6% เมื่อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึน้ 3.3% เมื่อเทียบ

กบัไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องจากความตอ้งการของลกูคา้ที่กลบัมาเพิ่มขึน้ 
 

• กาํไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และคา่เส่ือมราคา จากการดาํเนินงานปกติ (Core EBITDA) เพิ่มขึน้ 5% เมื่อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีที่ผ่านมา และลดลง 11% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
 

• ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายลดลง 22% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีการบนัทึก

ผลกระทบที่เกิดขึน้เพยีงครัง้เดียวจากการซือ้กิจการ Combi-pack ในประเทศมาเลเซีย 
 

• ตน้ทนุทางการเงินลดลง 23% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน ในไตรมาส 4 ปี 2564 มีตน้ทนุทางการเงินสงูขึน้ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ย

จาํนวน 7.8 ลา้นบาท ซึง่เก่ียวขอ้งกบัการชาํระคืนหุน้กูก้่อนครบกาํหนดในอินเดีย 

 
 
 
 

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

4/2564
%Δ 

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564
%Δ 2564 2563 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,620          1,570          3% 1,620          1,089          49% 5,194          3,982.8       30%

ตน้ทนุขาย 1,349          1,301          4% 1,349          815             65% 4,190          3,025.3       38%

ก าไรข ัน้ตน้ 271             269 1% 271             274             -1% 1,004          957.4 5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 16.7% 17.1% 0% 16.7% 25.1% -8% 19.3% 24.0% -5%

ค่าใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 151 143 6% 151 120 26% 535 472.8 13%

รายไดอ้ืน่ 28 20 35% 28 15 88% 55 56.9 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 260 290 -10% 260 252 3% 952 862 10%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 15.8% 18.3% -2% 15.8% 22.8% -7% 18.1% 21.4% -3.2%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 263 295 -11% 263 252 5% 977 864 13%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการ 16.0% 18.5% -3% 16.0% 22.8% -7% 18.6% 21.4% -2.8%

ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 113 144 -22% 113 83 35% 428 321 33%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 147 146 1% 147 168 -13% 524 541 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 151 151 0% 151 168 -11% 549 543 1%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 9.1% 9.5% 0% 9.1% 15.3% -6.1% 10.4% 13.4% -3.0%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 34 44 -23% 34 26 30% 137 105 30%

ก าไรกอ่นภาษี 113 102 11% 113 142 -20% 387 436 -11%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 117 107 10% 117 142 -18% 411 437 -6%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 7.1% 6.7% 0% 7.1% 12.9% -5.8% 7.8% 10.8% -3.0%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 17 23 -25% 17 158 -89% 212 83 155%

ก าไรสทุธิ 96 79 21% 96 (16)              -703% 175 353 -50%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสทุธิ 5.8% 5.0% 1% 5.8% -1.4% 7% 3.3% 8.7% -5.4%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ 99 82 20% 99 117 -16% 329 354 -7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ 6.0% 5.2% 1% 6.0% 10.6% -5% 6.3% 8.8% -2.5%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 89 72 24% 89 (20)              -542% 153 322 -53%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5.4% 4.5% 1% 5.4% -1.8% 7% 2.9% 8.0% -5.1%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 91 75 22% 91 113 -19% 307 323 -5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 5.5% 4.7% 1% 5.5% 10.2% -5% 5.8% 8.0% -2.2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้นบาท)
ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

4/2564

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส 

1/2564

สิน้สดุ 31 

ธ.ค. 64

สิน้สดุ 31 

ธ.ค. 63

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ส่วนงานในต่างประเทศ (3)                (3)                (3)                -              -        (6)                -              

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ส่วนงานในประเทศไทย (1)                (2)                (1)                (1)                -        (18)              (1)                

ปรับปรงุรายการค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี
-              -              -              

(133)            -        (133)            -              

ผลรวม (3)                (4)                (3)                (134)            (158)            (1)                

(หน่วย ลา้นบาท) 
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B) งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

สินทรัพย ์
 

 

หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ  

 

 

2,131 2,139 

2,210 2,259 

102 99 

1,303 1,239 

597 579 

421 419 

ณ วันที ่31 ม.ีค. 65 ณ วันที ่31 ธ.ค. 65

สินทรพัยอ่ื์นๆ

สินคา้คงเหลือ

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่นๆ

คา่ความนิยม และ สินทรพัยไ์ม่
มีตวัตน

ที่ดิน อาคาร และ อปุกรณ์

2,524 2,484 

185 189 

851 847 

- -

589 619 

ณ วันที ่31 ม.ีค. 65 ณ วันที ่31 ธ.ค. 65

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น

หนีส้ินอ่ืนๆ

หนีส้ินตามสญัญาเชา่

สว่นของผูถื้อหุน้

(หน่วย ลา้นบาท)

• สินทรพัยข์องบรษิัท มีประมาณ 7,405 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

• สินทรพัยม์ีตวัตนและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คดิเป็น 59% 
ของสินทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท  

• การเพิม่ขึน้ของสินทรพัย ์ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 มาจากการเพิ่มขึน้ของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

 

7,405 7,127 

• การเพิม่ขึน้ของหนีสิ้นรวม เนื่องมาก
จากการเพิม่ขึน้ของเงินกูป้ระมาณ 270 
ลา้นบาท  

• อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ เท่ากบั 1.11 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 

7,405 7,127 
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C) งบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

งบประแสเงินสดรวม สาํหรบั 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 112 ลา้นบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุหลกัของปี 2565 ประกอบไปดว้ย การลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินหลกัของปี 2565 คือ การกูย้ืมเงินเพิม่ขึน้ การชาํระคืนเงินกูย้ืม และตน้ทนุทางการเงิน

งบกระแสเงนิสดรวม (ลา้นบาท)

ส าหรบังวด 

3 เดอืน 

สิน้สดุ 31 

ม.ีค. 2565

ส าหรบังวด 

3  เดอืน 

สิน้สดุ 31 

ธ.ค. 2565

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 112                        536                      

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -93                         -52                       

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 240                        -375                     

ผลต่างจากกจิกรรมแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ -15                         -8                         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 244                        102                      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 394 292                      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 637                        394                      

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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หลักการข้อยกเว้นความรับผิด : 

คาํ และขอ้ความบางส่วนในประกาศฉบบันีเ้ก่ียวกบั บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั )มหาชน”) ( บรษิัท (”และแนวโนม้ของ

บรษิัท และขอ้ความอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั การคาดการณส์ถานะทางการเงินของบรษิัท กลยทุธท์างธุรกิจ การพฒันาในส่วนของการ

ดาํเนินงานของบรษิัทในอนาคต และเศรษฐกิจทั่วไปในตลาดอินเดีย และทั่วโลกถือเป็นการแถลงการณเ์ชิงคาดการณล่์วงหนา้   

ขอ้ความดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ความไม่แน่นอน และปัจจยัอื่น ๆ  ทัง้ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลพัธท์ี่แทจ้รงิ ผล

การดาํเนินงาน หรือความสาํเรจ็ของบรษิัท หรืออตุสาหกรรม ที่จะทาํใหแ้ตกตา่งไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนยัอยา่งมีนยัสาํคญั โดย

ขอ้ความคาดการณล่์วงหนา้ดงักล่าว  

แถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้ดงักลา่ว ตัง้อยู่บนสมมติฐานหลายประการเก่ียวกบัปัจจบุนัของบรษิัท และกลยทุธท์างธุรกิจ

ในอนาคต และสภาพแวดลอ้มที่บรษิัทจะดาํเนินการในอนาคต  

ปัจจยัสาํคญัที่อาจทาํใหผ้ลลพัธ ์ ผลงาน หรือความสาํเรจ็ที่แทจ้รงิแตกต่างไปอย่างมากจากแถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้

ดงักล่าวรวมถงึการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือขอ้บงัคบัของรฐับาลของอินเดยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบั

การบรหิารอตุสาหกรรมของบรษิทั และการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ ธุรกิจ และสินเชื่อทั่วไปในอินเดยี  

ขอ้มลูที่มีอยู่ใน MD&A เป็นขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัท่ีของขอ้มลูเทา่นัน้และไม่ไดถ้กูตรวจสอบอยา่งอิสระ ไม่มีการเป็นตวัแทนหรือการ

รบัประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยนยั และไม่ควรวางใจในความถกูตอ้ง เป็นธรรม หรือครบถว้นของขอ้มลูที่นาํเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A 

ฉบบันี ้ไม่มีบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ ที่ปรกึษา หรือตวัแทนของบรษิัทยอมรบัความรบัผิดใด ๆ ต่อการสญูเสียใด ๆ  

ไม่ว่าจะเกดิขึน้จากขอ้มลูใด ๆ ที่นาํเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A นี ้โปรดทราบวา่ที่ผ่านมาผลการดาํเนินงานของบรษิัทไม่ และไม่ควรถือ

เป็นตวับง่ชีถ้งึผลลพัธใ์นอนาคต นอกจากนีห้า้มมิใหผู้ใ้ดใหข้อ้มลูหรือใหก้ารรบัรองใด ๆ ที่ไมใ่ช่อยู่ในหรือไม่สอดคลอ้งกบั MD&A นี ้

ขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกนัดงักล่าว หรือการเป็นตวัแทนในการหาให ้หรือทาํให ้ก็ไมค่วรเชื่อถือวา่ไดร้บัอนญุาตจาก หรือ

ในนามของบรษิัท . 

บรษิัทอาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใด ๆ ของเนือ้หาของ MD&A นี ้ โดยไม่ตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งแจง้ให้

บคุคลใดทราบถึงการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

 สิน้สดุวนัที ่

31 ม.ีค. 2565

 สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2564
%∆

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 637.4                   393.8                   62%

เงนิลงทนุชั่วคราว 2.4                       -                       0%

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ ืน่ 1,303.4                1,238.7                5%

สนิคา้คงเหลอื 597.1                   579.2                   3%

เงนิลงทนุชั่วคราว -                       2.4                       -100%

เงนิจา่ยล่วงหนา้ค่าวัตถดุบิ 5.6                       14.3                     -61%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 96.8                     82.5                     17%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,642.8               2,310.9               14%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 17.6                     17.9                     -2%

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 0.4                       0.4                       -6%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,131.3                2,138.7                0%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 186.1                   190.6                   -2%

ตน้ทนุซือ้ธรุกจิทีสู่งกวา่ประมาณการส่วนไดเ้สยี

ในมลูค่าสนิทรัพยส์ุทธจิาการซือ้กจิการยอ่ย
-                       -                       n/a

ค่าความนยิม 1,616.6                1,639.7                -1%

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 593.4                   619.0                   -4%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 10.9                     10.3                     6%

ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย 70.4                     70.4                     0%

เงนิจา่ยล่วงหนา้ค่าแมพ่มิพ์ 72.6                     63.8                     14%

สัญญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีที่

ไมม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ยออกใหแ้กบ่รษัิท
6.4                       6.4                       0%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 56.8                     58.9                     -4%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 4,762.3               4,816.0               -1%

รวมสนิทรพัย์ 7,405.1               7,126.9               4%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 902.6                   751.1                   20%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 588.6                   619.0                   -5%

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                       -                       n/a

ส่วนของหนีส้นิตามสัญญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าราภายในหนึง่ปี 12.3                     13.8                     -11%

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 285.3                   256.6                   11%

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 35.2                     23.6                     49%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 97.3                     98.2                     -1%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,921.4               1,762.3               9%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                       -                       n/a

หนีส้นิตามสัญญาเชา่ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 172.6                   175.1                   -1%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,068.2                1,980.3                4%

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม

ของบรษัิทยอ่ยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท
288.7                   289.5                   0%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 347.3                   356.3                   -3%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 82.4                     79.6                     4%

หนีส้นิระยะยาวอืน่ -                       -                       0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,959.3               2,880.8               3%

รวมหนีส้นิ 4,880.7               4,643.1               5%

หุน้สามญั 326.6                   326.6                   0%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 326.6                   326.5                   0%

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 1,027.0                1,027.0                0%

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32.7                     32.7                     0%

ก าไรสะสม 770.4                   681.0                   13%

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (7.1)                      46.2                     -115%

ส่วนเกนิทนุจาการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ย 20.0                     20.0                     0%

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,169.5                2,133.4                2%

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษัิทยอ่ย 354.8                   350.4                   1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,524.4               2,483.8               2%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,405.1               7,126.9               4%

สดัสว่นของหนีส้นิสทุธติอ่ทนุ (เทา่) 1.11                      1.12                      

(หน่วย ลา้นบาท) 
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งบกระแสเงินสดรวม 

 
 

 ส าหรบังวด 3 เดอืน

สิน้สดุวนัที่

31 ม.ีค. 2565

 ส าหรบังวด 3 เดอืน

สิน้สดุวนัที่

31 ธ.ค. 2564

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 113                                 102                               

ปรับปรงุ : ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 113                                 144                               

ปรับปรงุ : รายการปรับปรงุอืน่ ๆ 38                                    (228)                              

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงาน 264                                 303                               

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสุทธิ (146)                                227                               

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 118                                 530                               

รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -                                  23                                  

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (6)                                    (17)                                

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 112                                 536                               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้สนิทรัพยถ์าวร (97)                                  (62)                                

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (1)                                    (0)                                  

เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 4                                      1                                    

อืน่ๆ 1                                      10                                  

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (93)                                  (52)                                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 152                                 (192)                              

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ -                                  5                                    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 189                                 435                               

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (64)                                  (117)                              

จา่ยคนืหุน้กู ้ -                                  (440)                              

เงนิสดจา่ยค่างวดหนีส้นิตามสัญญาเชา่ (7)                                    (13)                                

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ -                                  (2)                                  

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ (30)                                  (45)                                

จา่ยเงนิปันผล -                                  (7)                                  

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 240                                 (375)                              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศลดลง (15)                                  (8)                                  

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 244                                 102                               

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 394                                 292                               

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 637                                 394                               

(หน่วย ลา้นบาท) 

 


