
 
 

 

 

 

 

 

 

    

ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร  

ส ำหรับงวดไตรมำสที ่2 สิน้สุด ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2565 

 

บริษัท พลำสติค และหบีห่อไทย จ ำกัด (มหำชน )  “TPAC” 



บริษัท พลำสติค และหบีห่อไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ไตรมำส 2/2565 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565  

 
 

1 
 

Table of Contents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 ภำพรวมบริษัท….. 02 01  

02  บทสรุปผู้บริหำร….. 07 

 

03 

04  

ผลประกอบกำรทำงกำรเงนิ….. 10 

• งบก ำไรขำดทุนรวม 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
• งบกระแสเงนิสดรวม 

 ภำคผนวก ….. 16 



บริษัท พลำสติค และหบีห่อไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ไตรมำส 2/2565 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565  

 
 

2 
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บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (”บริษัท”) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมุ้งเน้นไปทีก่าร
ออกแบบ การผลิตด้วยวตัถุดบิทีเ่ป็นพลาสติกคงรูปส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์  

 

                                                                                              

                                                          

 

  

  

 

ผู้น ำด้ำนกำร
ออกแบบ ตรง

ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ 

บริษัทระดบัโลก 
เพ่ือตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ 

ผู้น ำกำรตลำด 

เป็นผูน้  ำตลำดเฉพำะใน
กลุ่มสินคำ้บรรจภุณัฑ์
พลำสติกคงรูปส ำหรบั
อำหำร และเวชภณัฑใ์น
ประเทศไทย อินเดีย และ
สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์
และผูน้  ำตลำดในดำ้น
บรรจภุณัฑพ์ลำสติกคง
รูปแบบ In-Mould 
Labelled (‘IML’) 

ส ำหรบัอำหำรในประเทศ
มำเลเซีย   

ฐำนกำรผลติ และธุรกิจ
ตัง้อยู่ในประเทศ  

ระบบเศรษฐกิจของตลำด
เกิดใหม่ 100%  

 
 

โรงงำนทัง้หมด 17 แห่ง   

• 4 แห่งในประเทศไทย 

• 2 แห่งในประเทศ
สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

• 8 แห่งในประเทศ
อินเดีย (รวมถึงที่ก ำลงั
ก่อสรำ้งอีก 2 แห่ง) 

• 1 แห่งในประเทศ
มำเลเซีย 

มุ่งเนน้ไปวตัถดุิบ 

Polymers ที่สำมำรถน ำ

กลับมำใช้ใหม่ได้

ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 ขอ้มูล ไตรมาส 2 ปี 2565 

โรงงำน และเครื่องจกัรของ TPAC ไดร้บักำรยอมรบัในระดบัโลก ในแง่ของสขุอนำมยั โดยมำกกวำ่ 90% ของลกูคำ้ของ TPAC เป็น

กลุ่มลกูคำ้ที่มีมำตรฐำนท่ีสงูมำกในเรื่องของสขุอนำมยั ( สินคำ้อปุโภคบรโิภค อำหำร และเครื่องดื่ม เวชภณัฑ ์และสินคำ้เครื่องใช้

ส่วนบคุคล) ลกูคำ้ คเครื่องใชใ้นกลุ่มที่เหลือประกอบดว้ยกลุ่มบรรจภุณัฑ์ รวัเรือน 

รำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกธุรกจิในอินเดีย และกลุ่มบรรจภุณัฑอ์ำหำรและเครื่องดืม่ ในไตรมำสที่ 2 เทียบกบั ไตรมำสที่ 1 ของปี 2565 เกดิ

จำกกำรรวมผลประกอบกำรเต็มไตรมำสของบรษิัท TPAC Skypet India ตัง้แต่ 1 เมษำยน 2565 

 

 

ยอดขำยตำม

ภมูิศำสตร ์

ยอดขำย
ตำมประเภท
ของบรรจุ
ภณัฑ ์

มีลูกค้ำมำกกว่ำ  
1,500 รำย  

มีโครงสรำ้งของกลุ่ม
ลกูคำ้ที่เป็น

เอกลกัษณ ์และ
เพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเรว็  
 

ฐำนลูกค้ำ 
มีควำมหลำยหลำย 
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รำกฐำนอันแข็งแกร่งกว่ำ 35 ปี จำกผู้ก่อตั้งสู่ผู้สืบสำนและทีมผู้บริหำรเพื่อขับเคล่ือน TPAC ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว 

 

 

    

Core EBITDA 

(หน่วย ลำ้นบำท) 

2559 - 2565 

2559 – 2560 

• ปลำยปี 2558 ไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสรำ้งกำรบริหำรในระดบัผูถ้ือหุน้ 

• ในช่วง 2 ปีแรกหลงักำรเปลี่ยนแปลง
เป็นช่วงเรียนรูแ้ละวำงกลยทุธก์ำร
เจริญเติบโตของ TPAC  

2561, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 1 

กำรซือ้กิจกำรครัง้แรกของ TPAC 
คือ บริษัท Custom Pack ใน
ประเทศไทย 

2561, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 2 

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

2562, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 3 

TPAC เขำ้ลงทนุ 89% ใน Sun 
Packaging System ในประเทศ
สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์

2563, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 2 

TPAC เขำ้ลงทนุในหุน้ส่วนที่
เหลือ 20% ของ TPAC India 

2564, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 4 

TPAC เขำ้ลงทนุ 80% ใน 
Combi-Pack ในประเทศ
มำเลเซีย 

2565, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 5 

เขำ้ลงทนุในธุรกิจ Skypet 
polymers ในสดัส่วน 80 % 

2564, ขยำยโรงงำน 

TPAC India ขยำยโรงงำน
อีก 2 แห่งในประเทศ
อินเดีย 

• TPAC เริ่มก่อตัง้กิจกำร ตัง้แต่ปี 2526 โดยมีโรงงำนและส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

• ตลอดระยะเวลำเกือบ 4 ทศวรรษ บรษิัทไดใ้หบ้รกิำรผลิตบรรจภุณัฑพ์ลำสติก โดยกลำยมำเป็นพนัธมิตรใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรและ
แบรนดช์ัน้น ำตำ่ง ๆ ทั่วโลก เรำมุง่เนน้บรรจภุณัฑค์งรูปท่ีใชใ้นกำรบรรจสิุนคำ้อปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑต์่ำง ๆ  

 

• ปี 2559 ภำยใตก้ำรน ำของคณะผูบ้รหิำรชดุใหม่ (หลงักำรเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ใหม่) บรษิัทไดม้กีำรเปล่ียนแปลงวิสยัทศัน ์ โดย
ตัง้เปำ้หมำยชดัเจนยิ่งขึน้  

 

• บรษิัทไดก้ำ้วสู่กำรเป็นบรษิัทขำ้มชำติ โดยมีโรงงำนผลิตมำกกว่ำ 17 แห่งใน 4 ประเทศ 
 

• ตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2563 เรำไดพ้ฒันำผลคะแนน CG อยำ่งต่อเนื่อง และตอนนีเ้รำอยู่ในคะแนนระดบั 4 ดำว (ดมีำก) 
 

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 ปีที่ผ่ำนมำ TPAC เติบโตขึน้ 3.4 เทำ่ โดยมำจำกทัง้กำรเติบโตจำกกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย และกำรเติบโตจำกเขำ้ซือ้

กิจกำร อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมำณ 28% ระหว่ำงปี 2559 ถึงปี 2564 

 

• เช่นเดียวกนักบัยอดขำย ก ำไรก่อนหกัตน้ทนุทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติก็เพิม่ขึน้ 3.8 เทำ่ โดยมี

อตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมำณ 31% ระหวำ่งปี 2559 ถงึปี 2564  

 

• ก ำไรต่อหุน้จำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Core EPS) เพิ่มขึน้ 2.1 เท่ำ โดยอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมำณ 16% 

ระหว่ำงปี 2559 ถงึปี 2564 

 

2.1x 
CAGR 16.4% 
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โครงสร้ำงบริษัทในปัจจุบนั  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• ปัจจุบัน TPAC มีบริษัทย่อย 4 แห่ง (ตำมแผนภำพดำ้นบน) โดยบริษัทย่อยตัง้อยู่ในประเทศไทยและในประเทศอินเดีย 
TPAC ถือหุน้ 100 % และบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์และในประเทศมำเลเซีย จะมีผูถื้อหุน้เดิมซึ่ง
เป็นทัง้ผูบ้รหิำรชดุเก่ำและผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูถื้อหุน้รว่มอยู่ดว้ย 
 

• TPAC Packaging India Private Limited ไดก้่อตัง้บริษัทย่อยชื่อว่ำ TPAC Skypet India Private Limited เพื่อเขำ้ซือ้ธุรกิจ
ของ Skypet Polymers ซึ่งปัจจบุนั บรษิัทฯ ไดถื้อหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 80 และหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ยงัเป็นของผูถื้อหุน้เดิม 

 

• ผลประกอบกำรรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย กำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยดงัที่ไดก้ล่ำวไปขำ้งตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

Thai Plaspac Public Company Limited 

TPAC Packaging (Bangna) 

Company Limited 

100% 

TPAC Packaging India 

Private Limited 

100% 

TPAC Skypet India 

Private Limited 

80% 

Combi-Pack Sdn.Bhd 

80% 

Sun Packaging Systems 

(FZC) 

89% 
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  บทวิเคราะหผ์ูบ้ริหาร 
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1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อนหนำ้, 2. กำรเจริญเติบโตของรำยได ้ อำจใหภ้ำพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจำกกลไกกำรตัง้รำคำขำยของสินคำ้จะผกผนัตำมรำคำของเม็ด

พลำสติก, 3. ผลกำรด ำเนินงำนปกติโดยกำรตดัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเขำ้ซือ้กิจกำร โดยรำยละเอียดจะถกูแสดงอยู่ในส่วนของกำร

วิเครำะห,์ 4. ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จำกกำรด ำเนินงำนปกติ (รำยปี) = ส่วนที่เป็นก ำไรสทุธิของบริษัทจำกกำรด ำเนินงำนปกติส  ำหรบัปี / ค่ำเฉลี่ยของสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัท

ส ำหรบัปี, ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จำกกำรด ำเนินงำนปกติ (รำยไตรมำส) = ส่วนที่เป็นก ำไรสทุธิของบริษัทจำกกำรด ำเนินงำนปกติส  ำหรบัไตรมำส (ปรบัใหเ้ป็นรำยปี) / ส่วนที่เป็นก ำไรสทุธิของ

บริษัทจำกกำรด ำเนิงำนส ำหรบัไตรมำส, 5. สดัส่วนของหนีส้นิต่อทนุ = อตัรำส่วนหนีส้ินทีม่ีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้, 6 สดัส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อทนุ = อตัรำส่วนหนีส้ินทีม่ีภำระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ และผลประกอบกำรของบริษัท ส ำหรับงวดไตรมำสที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2565 

ข้อมูลทางการเงินหลักของกลุ่มธุรกิจ          (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

• ยอดขายเพ่ิมขึน้ 57% เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนักับปีทีผ่่านมา และเพ่ิมขึน้ 11% เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ผลจากการเติบโตของปริมาณยอดขายและจากการเข้าซือ้กจิการ Skypet Polymer 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) เท่ากับ 235 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 21 % เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และ ลดลง 11%  เม่ือเทียบกับไตรมาส

าก่อนหน้  ซ่ึงส่วนใหญ่เนื่องมาจากผลการด าเนินงานทีล่ดลงของธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย 
 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ในไตรมาสที ่2 ปี 2565 เท่ากับ  0.16 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับ 
0.28 บาทต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา (ลดลง 43%) เนื่องจาก ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี 
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)  ทีล่ดลงและค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ จากค่าเสื่อมราคาประมาณ 12 ล้านบาท และต้นทุน
ทางการเงินประมาณ 9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเข้าซือ้กิจการของ Skypet 

 

• อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที ่1.32x ซ่ึงยังคงอยู่ในระดับทีเ่หมาะสม 
  

ไตรมาส

 2/65

ไตรมาส 

1/65
%∆

ไตรมาส 

2/64
%∆1 2564 2563 %∆

รายไดจ้ากการขายรวม2 1,790 1,620 11% 1,138 57% 5,194 3,983 30%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ ภาษี และคา่เสือ่มราคา 227 260 -13% 186 22% 952 862 10%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ3 235 263 -11% 194 21% 977 864 13%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ3 110 151 -27% 104 6% 549 543 1%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ3 55 99 -44% 62 -11% 329 354 -7%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากการด าเนนิงานปกติ3 52 91 -43% 57 -10% 307 323 -5%

ก าไรตอ่หุน้ 0.14 0.27 -48% 0.16 -10% 0.47 0.99 -53%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ3 0.16 0.28 -43% 0.18 -10% 0.94 0.99 -5%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงานปกติ4 10% 17% -7% 12% -2% 15% 17% -2%

สดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทุน (เท่า)5 1.40 1.36 0.03 1.53 -0.13 1.28 0.96 0.32

สดัสว่นของหนีส้นิสทุธติอ่ทุน (เท่า)6 1.32 1.11 0.21 1.34 -0.02 1.12 0.86 0.26

รายไตรมาส รายปี
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กลยุทธท์ีส่ ำคัญ และจุดเด่นทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

• กำรขยำยก ำลังกำรผลิต : ขณะนีโ้รงงำนในประเทศอนิเดีย 2 แห่ง อยู่ระหว่ำงกำรกอ่สร้ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

- โรงงำนท่ีเนน้ดำ้นบรรจภุณัฑย์ำ ทำงตะวนัตกของอินเดีย )โครงกำรกรีนฟิลด์(   :เนือ้ที่ประมำณ 22,000 ตำรำงเมตร เป็น

อำคำรพรอ้มหอ้งคลีนรูม เนือ้ที่ประมำณ 5,500 ตำรำงเมตร ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณ 80% และคำดว่ำจะแลว้เสรจ็

ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 โรงงำนแห่งใหม่นี ้จะรองรบักลุ่มธุรกจิอำหำร ยำ และอปุกรณก์ำรแพทย ์

- โรงงำนแหง่ใหมแ่ห่งที่สอง ทำงตอนเหนือของอินเดีย )โครงกำรกรนีฟิลด์(   :เนือ้ที่ประมำณ 10,000 ตำรำงเมตร เป็น

อำคำรพรอ้มหอ้งคลีนรูม ก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ประมำณ 95% และคำดวำ่จะแลว้เสรจ็ภำยในไตรมำสที่ 3 ปี 2565 โรงงำน

แห่งใหม่นีข้องเรำสำมำรถรองรบัลกูคำ้ใน กลุ่มอำหำร และยำ 

โรงงำนทัง้ 2 แห่งประสบควำมลำ่ชำ้ในเรื่องระยะเวลำในกำรก่อสรำ้ง เนื่องจำกฝนตกหนกั และกำรขำดแคลนวตัถดุิบในกำร

ก่อสรำ้งเนื่องจำกกำรหยดุงำนประทว้งของซพัพลำยเออร ์
 

• กำรขยำยธุรกิจจำกกำรเข้ำซือ้กิจกำรและควำมร่วมมือ: 

ผลประกอบกำรของ Skypet Polymers ไดถ้กูรวมเขำ้กบัผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิัทในวนัท่ี 1 เมษำยน 2565  ในไตรมำสที่ 2 

ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ มุง่เนน้กำรผสำนและขบัเคล่ือนกจิกรรมของกลุ่มบรษิัทเขำ้ดว้ยกนั โดยในปัจจบุนักระบวนกำรทำงธุรกิจ

ของ Skypet ไดป้รบัใหส้อดคลอ้งกบักระบวนกำรของกลุ่ม TPAC ผลกำรด ำเนินงำนของ Skypet ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 

เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของฝ่ำยบรหิำร โดยธุรกิจดำ้นอำหำรและเครื่องดื่มมีแนวโนม้ควำมตอ้งกำรที่เพิ่มขึน้ กลุ่มบรษิัทคำดวำ่

จะส่งมอบอตัรำผลตอบแทนจำกเงินทนุ (ROCE) ในปีแรกที่แขง็แกรง่จำกกำรลงทนุนี ้

• โครงกำรก้ำวสู่ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ :  

ปัจจบุนั บรษิัทก ำหนดเป้ำหมำยและใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งโครงสรำ้งดิจิทลัที่แข็งแกรง่ ในชว่ง 12-18 เดือนขำ้งหนำ้ โดยจะ

มีกำรเริ่มตน้อยำ่งหลำกหลำยและทั่วทัง้กลุ่มบรษิัท 

- บรษิัทมีแผนท่ีจะน ำระบบ CRM มำใชก้บัทัง้กลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงกบัลกูคำ้ของบรษิัทในทกุภมูิภำค โดยระบบจะถกูปรบัใชใ้น

ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ อนิเดีย และมำเลเซยี ส่ิงนีถื้อเป็นกลไกในกำรท ำใหบ้รษิัทแข็งแกรง่ และกลำยเป็นองคก์รที่เนน้

ลกูคำ้เป็นศนูยก์ลำงระดบัโลก 

- ในขณะเดียวกนั บรษิัทไดเ้ริ่มด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงระบบ ERP ของธุรกิจที่ประเทศอินเดยี ดว้ยกำรใหค้  ำปรกึษำจำก

ผูเ้ชี่ยวชำญ จะชว่ยใหเ้รำมีแพลตฟอรม์ทำงเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

• ควำมย่ังยืน 

บรษิัทไดต้ระหนกัวำ่ กำรค ำนึงถึงควำมยั่งยืน นบัเป็นโอกำสที่ดี โดยมุ่งเนน้กำรใชเ้ม็ดพลำสติกที่สำมำรถรีไซเคิลได ้เรำมีโครงกำร

ที่ก ำลงัด ำเนินอยู่และอยู่ระหวำ่งกำรพฒันำจ ำนวนมำก เช่น กำรผลิตโดยใชเ้ม็ดพลำสติกที่สำมำรถรีไซเคิลได ้กำรลดน ำ้หนกัของ

ผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ กำรเปล่ียนจำกเม็ดพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลไดเ้ป็นเมด็พลำสติกที่รีไซเคิลได ้ และโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรใชถ้ว้ยหรือภำชนะที่น ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยดำ้นควำมยั่งยืนของลกูคำ้ 
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A) งบกำรเงนิรวม 
               

 
 

ธุรกิจในประเทศไทย 
 

โดยภำพรวมเศรษฐกจิและภำคกำรท่องเที่ยวมกีำรฟ้ืนตวั บรษิัทฯคำดว่ำภำคบรรจภุณัฑม์ีแนวโนม้ขยำยตวั ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำร
สินคำ้และบรกิำรเพิ่มขึน้ อยำ่งไรก็ตำม อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปท่ีเพิ่มขึน้อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรโิภคในระยะสัน้ 
 

ยอดขำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ยงัคงทรงตวัเมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีที่แลว้และลดลงประมำณ 9% เมื่อเทียบกบัไตรมำสก่อน
หนำ้ ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 ธุรกิจในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจำกกำรลดลงของสำยงำนบรรจภุณัฑห์มำกฝรั่งและลกูอม ซึง่
กลุ่มตลำดส่วนใหญ่เป็นของเซี่ยงไฮ ้กำรปิดล็อกดำวนเ์ป็นระยะในเซี่ยงไฮไ้ดล้ดกำรบรโิภคของผูค้นในเมือง  บรษิัทคำดวำ่จะมีฟ้ืนตวั
ในไตรมำสที่ 3 จำกกำรเปิดเมืองของเซี่ยงไฮ ้
 

นอกจำกยอดขำยของธุรกจิในประเทศไทยมกีำรชะลอตวัลงแลว้ กำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุผนัแปรและรำคำเม็ดพลำสติกยงัส่งผลต่อ

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ ฝ่ำยบรหิำรไดม้ีส่วนรว่มและติดตำมสถำนกำรณอ์ย่ำงใกลช้ดิกบัลกูคำ้เพื่อส่งต่อรำคำที่เพิ่มขึน้ของเม็ดพลำสตกิที่ 

คำดว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้จะดีขึน้ในไตรมำสหนำ้ ซึง่รำคำเม็ดพลำสติกมีแนวโนม้กำรลดลง 

 
  

ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

1/2565
%Δ 

ไตรมาส

 2/2565

ไตรมาส

 2/2564
%Δ 2564 2563 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,790       1,620       11% 1,790      1,138      57% 5,194        3,983        30%

ตน้ทนุขาย 1,538       1,349       14% 1,538      926         66% 4,190        3,025        38%

ก าไรข ัน้ตน้ 252           271           -7% 252 212 19% 1,004        957            5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 14.1% 16.7% -3% 14.1% 18.7% -5% 19.3% 24.0% -5%

ค่าใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 183 151 21% 183 125 46% 535 473 13%

รายไดอ้ืน่ 33 28 20% 33 9 285% 55 57 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 227 260 -13% 227 186 22% 952 862 10%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 12.5% 15.8% -3% 12.5% 16.2% -4% 18.1% 21.4% -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 235 263 -11% 235 194 21% 977 864 13%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 12.9% 16.0% -3% 12.9% 16.9% -4% 18.6% 21.4% -3%

ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 125 113 11% 125         90           39% 428 321 33%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 102 147 -31% 102         96           7% 524 541 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 110 151 -27% 110         104         6% 549 543 1%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 6.1% 9.1% -3% 6.1% 9.1% -3% 10.4% 13.4% -3%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 43 34 26% 43 30 44% 137 105 30%

ก าไรกอ่นภาษี 60 113 -47% 60 66 -10% 387 436 -11%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 68 117 -42% 68 75 -9% 411 437 -6%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 3.7% 7.1% -3% 3.7% 6.5% -3% 7.8% 10.8% -3%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 11 17 -38% 11 11 -1% 212 83 155%

ก าไรสทุธิ 49 96 -49% 49 55 -12% 175 353 -50%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสทุธิ 2.7% 5.8% -3% 2.7% 4.8% -2% 3.3% 8.7% -5%

ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ 55 99 -44% 55 62 -11% 329 354 -7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกติ 3.0% 6.0% -3% 3.0% 5.4% -2% 6.3% 8.8% -3%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 46 88 -48% 46 51 -10% 153 322 -53%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 2.5% 5.4% -3% 2.5% 4.4% -2% 2.9% 8.0% -5%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 52 91 -43% 52 57 -10% 307 323 -5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 2.8% 5.5% -3% 2.8% 5.0% -2% 5.8% 8.0% -2%

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

2/2565

ไตรมาส 

1/2565

ไตรมาส

 2/2565

ไตรมาส

 1/2564

สิน้สดุ 

31 ธ.ค. 64

สิน้สดุ 

31 ธ.ค. 63

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ส่วนงานในต่างประเทศ (8)              (3)              (8)            (2)            (6)              -            

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ส่วนงานในประเทศไทย (0)              (1)              (0)            (7)            (18)            (1)               

ปรับปรงุรายการค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี -           -           -          -          (133)          -            

ผลรวม (8)              (3)              (8)            (8)            (158)          (1)               

(หน่วย ลำ้นบำท) 
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ธุรกิจในประเทศอินเดีย 
 

กำรเขำ้ซือ้กิจกำรธุรกิจของ Skypet Polymers: ผลประกอบกำรของ Skypet Polymers ไดถู้กรวมเขำ้กับผลประกอบกำรของกลุ่ม

บรษิัทใน วนัท่ี 1 เมษำยน 2565  ซึ่งในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ธุรกิจของ Skypet ไดแ้สดงแนวโนม้ที่ดี เป็นไปตำมที่คำดหวงั 

ยอดขำยในประเทศอินเดีย (ไม่รวม Skypet) เพิ่มขึน้ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทียบกับไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เนื่องจำกยอดขำยในไตร

มำสที่ 2 ปี 2564 ลดลงจำก Covid 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขำยในเดือนพฤษภำคมและมิถนุำยน 2564 และเมื่อเทียบกบัไตรมำส

ก่อนหนำ้ ยอดขำยยงัคงทรงตวัในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ส ำหรบั รอ้ยละต่อยอดขำยของ Core EBITDA และ Core EBIT ใน 2 ไตรมำส

ที่ผ่ำนมำ ยงัคงทรงตวั 

TPAC India มีประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรผลิตในระดบัสงู โดยมีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตที่แข็งแกร่ง (Utilization rate) มำกกว่ำ

85% ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 ผูบ้รหิำรของบรษิัทมีควำมใกลช้ิดกบัลกูคำ้ และบรษิัทมีระบบท่ีแข็งแกรง่เพื่อสนบัสนนุกำรส่งผ่ำนอย่ำง

รวดเรว็ของกำรเพิ่มรำคำวตัถดุิบพืน้ฐำน 

ธุรกิจในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส ์
 

ยอดขำยในประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตสล์ดลง 6% ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทยีบกบัไตรมำสที่ 1 ปี 2565 กำรลดลงดงักล่ำวส่งผล

จำกกำรปิดกำรด ำเนินกำรของโรงงำนเป็นเวลำ 8-9 วนัในชว่งไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เนื่องจำกเทศกำล Eid  ปรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้ 

8.4% ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2565  เมื่อเทียบกบัไตรมำสที่ 2 ปี 2564 ฝ่ำยบรหิำรคำดวำ่ปรมิำณกำรขำยจะเพิม่ขึน้ในไตรมำสต่อ ๆ ไป

หลงัจำกเดือนกนัยำยน 2565 ซึง่วนัหยดุฤดรูอ้นจะสิน้สดุลงและโรงเรียนจะเปิดอีกครัง้ นอกจำกนีย้งัมีกำรเปิดตวั SKU เพิ่มเตมิอีก

ดว้ย  ส ำหรบั Core EBITDA ต่อหน่วย ยงัมีควำมทรงตวัในช่วง 2 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
 

ธุรกิจในประเทศมำเลเซีย 
 

กำรเขำ้ซือ้กิจกำร Combi-Pack มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2564 ดงันัน้ในชว่งไตรมำสที่ 2 ปี 2564 ผลประกอบกำรของ Combi-Pack 

ไดถ้กูรวมเขำ้มำเพียง 1 เดือน ในขณะท่ีปี 2565 ผลประกอบกำรไดร้วมเตม็ไตรมำส ดว้ยเหตนุีจ้งึไม่สำมำรถเปรยีบเทียบผล

ประกอบกำรไตรมำสกบัปี 2564 ได ้

ยอดขำยในประเทศมำเลเซีย ลดลง 4% ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 เทียบกบัไตรมำสที่ 1 ปี 2565 และ Core EBITDA ลดลงในช่วงไตร

มำสที่ 2 ปี 2565  โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกผลกระทบของตน้ทนุวตัถดุิบที่สงูขึน้และกำรเพิม่ขึน้ของค่ำแรงขัน้ต ่ำจำก 1,200 รงิกิต เป็น 

1,500 รงิกติต่อเดือน ซึง่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2565 กลุ่มบรษิัทมั่นใจในอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีจะไดเ้ห็นกำรเพิม่ขึน้ในไตร

มำสต่อ ๆ ไป โดยมีกำรเพิ่มขึน้ของลกูคำ้รำยใหม่อยำ่งต่อเนื่องจำกเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกำรขยำยกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 

กลุ่ม TPAC ในภมูิภำคต่ำง ๆ ฝ่ำยบรหิำรไดม้ีส่วนรว่มอยำ่งแขง็ขนัและโปรง่ใสกบัลกูคำ้ของเรำ ในกำรอธิบำยกำรเพิ่มขึน้ของรำคำ 

โดยรวมแลว้มีระดบัควำมเขำ้ใจ ควำมไวว้ำงใจ และกำรยอมรบัท่ีดีเก่ียวกบัเหตผุลของกำรเพิม่ตน้ทนุเหล่ำนีท้ี่เรำทกุคนตอ้งเผชิญและ

เรำควรจะเห็นกำรกลบัตวัของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของเรำสู่ระดบัปกตใินไตรมำสต่อ ๆ ไป 
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B) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

สินทรัพย ์
 

 

หนีสิ้น และส่วนของเจ้ำของ  

 

 

  

• สินทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2565  อยู่ที่ประมำณ 7,723 ลำ้น
บำท ในขณะที่ 31 ธันวำคม 2565 อยูท่ี่ 
7,127 ลำ้นบำท 

• ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่
มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565 คดิเป็น 
63% ของสินทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท  

• กำรเพิม่ขึน้ของสินทรพัย ์ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2565 โดยหลกัมำจำกกำรเขำ้ซือ้
ธุรกิจ Skypet Polymers เมื่อวนัท่ี 1 
เมษำยน 2565 และกำรลงทนุในสินทรพัย์
ถำวร ส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติ 

(หน่วย ลำ้นบำท) 

 

7,723 7,127 

• หนีสิ้นจำกเงินกูย้มืของกลุ่มบรษิทั ณ 
วนัท่ี 30 มถินุำยน 2565  อยู่ที่ประมำณ 
3,400 ลำ้นบำท 

• กำรเพิม่ขึน้ของเงินกูย้ืม เนื่องมำจำก
กำรกูย้มืเพื่อซือ้ธุรกิจ Skypet Polymer 
และเพื่อกำรด ำเนินงำนปกติของกลุ่ม
บรษิัท  

• อตัรำส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ เท่ำกบั 1.32 เทำ่ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุำยน 2565 

7,723 7,127 

(หน่วย ลำ้นบำท) 
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C) งบกระแสเงินสดรวม 

 

 

งบประแสเงินสดรวม ส ำหรบั 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มถินุำยน 2565: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ 86 ลำ้นบำท ในไตรมำสที่ 2 ปี 2565 

• กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทนุหลกัของปี 2565 โดยหลกัประกอบไปดว้ย กำรซือ้ธุรกจิ Skypet Polymer ประมำณ 

346 ลำ้นบำท และกำรลงทนุในสนิทรพัยถ์ำวร  

• กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินหลกัของปี 2565 เพิ่มขึน้จำกกำรกูย้ืมเงินทีเ่พิ่มขึน้เพื่อเขำ้ซือ้ธุรกิจ Skypet Polymer 

และกำรกูย้มืเพื่อกำรด ำเนินงำนปกติ หกักลบกบักำรช ำระคืนเงินกูย้ืม และตน้ทนุทำงกำรเงินจำ่ย 

 

ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์+662-897-2250 | ir@tpacpackaging.com 

งบกระแสเงนิสดรวม (ลา้นบาท)
ส าหรบังวด 6 

เดอืน สิน้สุด 

30 ม.ิย. 2565

ส าหรบังวด 12 

เดอืน สิน้สุด 31

 ธ.ค. 2564

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 86                           724                          

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน -601                       -1,157                     

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 295                        502                          

ผลตา่งจากกจิกรรมแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 20                           129                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เปลีย่นแปลง -199                       198                          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ตน้งวด 394 196

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด คงเหลอืปลายงวด 195                        394                          

(หน่วย ลำ้นบำท) 

 

(หน่วย ลำ้นบำท) 

 

งบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2565 
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• หลักกำรข้อยกเว้นควำมรับผิด : 

ค ำ และขอ้ควำมบำงส่วนในประกำศฉบบันีเ้ก่ียวกบั บรษิัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกดั )มหำชน”) ( บรษิัท (”และแนวโนม้ของ

บรษิัท และขอ้ควำมอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั กำรคำดกำรณส์ถำนะทำงกำรเงินของบรษิัท กลยทุธท์ำงธุรกิจ กำรพฒันำในส่วนของกำร

ด ำเนินงำนของบรษิัทในอนำคต และเศรษฐกิจทั่วไปในตลำดอินเดีย และทั่วโลกถือเป็นกำรแถลงกำรณเ์ชิงคำดกำรณล่์วงหนำ้   

ขอ้ควำมดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียง ควำมไม่แน่นอน และปัจจยัอื่น ๆ  ทัง้ที่ทรำบและไม่ทรำบ ซึ่งอำจส่งผลต่อผลลพัธท์ี่แทจ้รงิ ผล

กำรด ำเนินงำน หรือควำมส ำเรจ็ของบรษิัท หรืออตุสำหกรรม ที่จะท ำใหแ้ตกตำ่งไปจำกที่แสดงหรือบอกเป็นนยัอยำ่งมีนยัส ำคญั โดย

ขอ้ควำมคำดกำรณล่์วงหนำ้ดงักล่ำว  

แถลงกำรณท์ี่เป็นกำรคำดกำรณล่์วงหนำ้ดงักลำ่ว ตัง้อยู่บนสมมติฐำนหลำยประกำรเก่ียวกบัปัจจบุนัของบรษิัท และกลยทุธท์ำงธุรกิจ

ในอนำคต และสภำพแวดลอ้มที่บรษิัทจะด ำเนินกำรในอนำคต  

ปัจจยัส ำคญัที่อำจท ำใหผ้ลลพัธ ์ ผลงำน หรือควำมส ำเรจ็ที่แทจ้รงิแตกต่ำงไปอย่ำงมำกจำกแถลงกำรณท์ี่เป็นกำรคำดกำรณล่์วงหนำ้

ดงักล่ำวรวมถงึกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยหรือขอ้บงัคบัของรฐับำลของอินเดยี และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบั

กำรบรหิำรอตุสำหกรรมของบรษิทั และกำรเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขทำงเศรษฐกจิ ธุรกิจ และสินเชื่อทั่วไปในอินเดยี  

ขอ้มลูที่มีอยู่ใน MD&A เป็นขอ้มลูล่ำสดุ ณ วนัท่ีของขอ้มลูเทำ่นัน้และไม่ไดถ้กูตรวจสอบอยำ่งอิสระ ไม่มีกำรเป็นตวัแทนหรือกำร

รบัประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยนยั และไม่ควรวำงใจในควำมถกูตอ้ง เป็นธรรม หรือครบถว้นของขอ้มลูที่น ำเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A 

ฉบบันี ้ไม่มีบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ ที่ปรกึษำ หรือตวัแทนของบรษิัทยอมรบัควำมรบัผิดใด ๆ ต่อกำรสญูเสียใด ๆ  

ไม่ว่ำจะเกดิขึน้จำกขอ้มลูใด ๆ ที่น ำเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A นี ้โปรดทรำบวำ่ที่ผ่ำนมำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทไม่ และไม่ควรถือ

เป็นตวับง่ชีถ้งึผลลพัธใ์นอนำคต นอกจำกนีห้ำ้มมิใหผู้ใ้ดใหข้อ้มลูหรือใหก้ำรรบัรองใด ๆ ที่ไมใ่ช่อยู่ในหรือไม่สอดคลอ้งกบั MD&A นี ้

ขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกนัดงักล่ำว หรือกำรเป็นตวัแทนในกำรหำให ้หรือท ำให ้ก็ไมค่วรเชื่อถือวำ่ไดร้บัอนญุำตจำก หรือ

ในนำมของบรษิัท . 

บรษิัทอำจเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใด ๆ ของเนือ้หำของ MD&A นี ้ โดยไม่ตอ้งมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งแจง้ให้

บคุคลใดทรำบถึงกำรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงดงักลำ่ว 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

 

ลา้นบาท
 สิน้สุดวนัที่

 30 ม.ิย. 2565

 สิน้สุดวนัที่

 31 ธ.ค. 2564
%∆

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 195                 394                  -51%

เงนิลงทุนชัว่คราว 2                     -                  0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,461             1,239              18%

สนิคา้คงเหลอื 699                 579                  21%

เงนิลงทุนชัว่คราว -                 2                      -100%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วตัถุดบิ 2                     14                    -83%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 91                   83                    11%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,451             2,311              6%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 18                   18                    0%

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 1                     0                      200%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,399             2,139              12%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 182                 191                  -4%

คา่ความนยิม 1,751             1,640              7%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 692                 619                  12%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 11                   10                    9%

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 70                   70                    0%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 61                   64                    -4%

สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยออกใหแ้กบ่รษัิท 6                     6                      0%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 79                   59                    33%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 5,271             4,816              9%

รวมสนิทรพัย์ 7,723             7,127              8%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 1,115             751                  48%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 574                 619                  -7%

สว่นของหุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                 -                  0%

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าราภายในหนึง่ปี 12                   14                    -12%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 330                 257                  29%

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 28                   24                    17%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 66                   98                    -32%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,124             1,762              21%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                 -                  0%

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 180                 175                  3%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,944             1,980              -2%

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท 342                 290                  18%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 388                 356                  9%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 87                   80                    9%

หนีส้นิระยะยาวอืน่ 91                   -                  0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 3,032             2,881              5%

รวมหนีส้นิ 5,156             4,643              11%

หุน้สามัญ 327                 327                  0%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 327                 327                  0%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027             1,027              0%

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 33                   33                    0%

ก าไรสะสม 717                 681                  5%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 88                   46                    90%

สว่นเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทย่อย 20                   20                    0%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,211             2,133              4%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 355                 350                  1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,566             2,484              3%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,723             7,127              8%

สดัสว่นของหนีส้นิสุทธติอ่ทนุ (เทา่) 1.32                 1.12                  

(หน่วย ลำ้นบำท) 
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งบกระแสเงินสดรวม 

 

 ส าหรบังวด 

6 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

30 ม.ิย. 2565

 ส าหรบังวด 

12 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2564

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 173                     387                        

ปรับปรงุ : ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 238                     428                        

ปรับปรงุ : รายการปรับปรงุอืน่ ๆ 89                       156                        

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงาน 500                     971                        

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสุทธิ (369)                   (217)                      

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 132                     754                        

รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -                     23                          

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (45)                     (53)                         

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 86                       724                        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้สนิทรัพยถ์าวร (262)                   (337)                      

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (1)                        (1)                           

เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 8                         12                          

โอนออกไปเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย -                     57                          

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (346)                   (893)                      

อืน่ๆ 1                         6                            

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (601)                   (1,157)                   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 363                     210                        

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) -                     8                            

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 252                     1,373                     

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (219)                   (283)                      

จา่ยคนืหุน้กู ้ -                     (524)                      

เงนิสดจา่ยค่างวดหนีส้นิตามสัญญาเชา่ (14)                     (25)                         

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมบรษัิทยอ่ย 40                       -                         

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนยีมทางการเงนิ -                     (10)                         

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ (68)                     (145)                      

จา่ยเงนิปันผล (59)                     (102)                      

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 295                     502                        

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 20                       129                        

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง (199)                   198                        

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 394                     196                        

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 195                     394                        

(หน่วย ลำ้นบำท) 

 


