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

 

                                                                                              

                                                          

 

  

  

 

ผู้น ำด้ำนกำร
ออกแบบ ตรง

ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ 

บริษัทระดบัโลก 
เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

ผู้น ำกำรตลำด 

เป็นผูน้  าตลาดเฉพาะใน
กลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑ์
พลาสติกคงรูปส าหรบั
อาหาร และเวชภณัฑ ์   

ฐานการผลติ และธุรกิจ
ตัง้อยู่ในประเทศ  

ระบบเศรษฐกิจของตลำด
เกิดใหม่ 100%  

 
 

โรงงานทัง้หมด 17 แห่ง   

• 4 แห่งในประเทศไทย 

• 2 แห่งในประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

• 8 แห่งในประเทศ
อินเดีย (รวมถึงที่ก าลงั
ก่อสรา้งอีก 2 แห่ง) 

• 1 แห่งในประเทศ
มาเลเซีย 

มุ่งเนน้ไปวตัถดุิบ 

Polymers ที่สำมำรถน ำ

กลับมำใช้ใหม่ได้

ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 ขอ้มูล ไตรมาส 3 ปี 2565 

โรงงาน และเครื่องจกัรของ TPAC ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก ในแง่ของสขุอนามยั โดยมากกวา่ 90% ของลกูคา้ของ TPAC เป็น

กลุ่มลกูคา้ที่มีมาตรฐานท่ีสงูมากในเรื่องของสขุอนามยั ( สินคา้อปุโภคบรโิภค อาหาร และเครื่องดื่ม เวชภณัฑ ์และสินคา้เครื่องใช้

ส่วนบคุคล) ลกูคา้ คเครื่องใชใ้นกลุ่มที่เหลือประกอบดว้ยกลุ่มบรรจภุณัฑ์ รวัเรือน 

ส าหรบัยอดขายตามภมูิศาสตร ์ปัจจบุนัอินเดยีคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 50% ของมลูค่ายอดขายโดยรวมของกลุม่บรษิัท โดยมีธุรกจิ

ในต่างประเทศคิดเป็นส่วนแบ่งมากกว่า 70% 

 

ยอดขายตาม

ภมูิศาสตร ์

ยอดขาย
ตามประเภท
ของบรรจุ
ภณัฑ ์

มีลูกค้ำมากกว่า  
1,500 ราย  

มีโครงสรา้มที่เป็น
เอกลกัษณ ์ดว้ย
แพลตฟอรม์

เทคโนโลยีและทีม
ขายที่คล่องตวัและ

ว่องไว 
 

ฐำนลูกค้ำ 
มีควำมหลำยหลำย 
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รำกฐำนอันแข็งแกร่งกว่ำ 35 ปี จำกผู้ก่อตั้งสู่ผู้สืบสำนและทีมผู้บริหำรเพื่อขับเคล่ือน TPAC ก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว 

 

 

    

Core EBITDA 

(หน่วย ลา้นบาท) 

2559 - 2565 

2559 – 2560 

• ปลายปี 2558 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งการบริหารในระดบัผูถ้ือหุน้ 

• ในช่วง 2 ปีแรกหลงัการเปลี่ยนแปลง
เป็นช่วงเรียนรูแ้ละวางกลยทุธก์าร
เจริญเติบโตของ TPAC  

2561, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 1 

การซือ้กิจการครัง้แรกของ TPAC 
คือ บริษัท Custom Pack ใน
ประเทศไทย 

2561, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 2 

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

2562, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 3 

TPAC เขา้ลงทนุ 89% ใน Sun 
Packaging System ในประเทศ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

2563, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 2 

TPAC เขา้ลงทนุในหุน้ส่วนที่
เหลือ 20% ของ TPAC India 

2564, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 4 

TPAC เขา้ลงทนุ 80% ใน 
Combi-Pack ในประเทศ
มาเลเซีย 

2565, กำรซือ้กิจกำรคร้ังท่ี 5 

เขา้ลงทนุในธุรกิจ Skypet 
Polymerss ในสดัส่วน 80 % 

2564, ขยำยโรงงำน 

TPAC India ขยาย
โรงงานอีก 2 แห่งใน
ประเทศอินเดีย 

• TPAC เริ่มก่อตัง้กิจการ ตัง้แต่ปี 2526 โดยมีโรงงานและส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

• ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บรษิัทไดใ้หบ้รกิารผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยกลายมาเป็นพนัธมิตรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและ
แบรนดช์ัน้น าตา่ง ๆ ทั่วโลก เรามุง่เนน้บรรจภุณัฑค์งรูปท่ีใชใ้นการบรรจสิุนคา้อปุโภคบรโิภค และเวชภณัฑต์่าง ๆ  

 

• ปี 2559 ภายใตก้ารน าของคณะผูบ้รหิารชดุใหม่ (หลงัการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ใหม่) ไดม้กีารก าหนดวิสยัทศันท์ี่ชดัเจนยิ่งขึน้
เพื่อให ้TPAC เพื่อกา้วขึน้เป็นบรษิัทบรรจภุณัฑร์ะดบัโลก 

 

• นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรษิัทไดเ้ปล่ียนแปลง โดยมีโรงงานผลิตมากกว่า 17 แห่งใน 4 ประเทศ 
 

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

2559          2560                   2561    2562                         2563                        2564                                       2565*                            

2565, ต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ตัง้บริษัทย่อย “TPAC Custom 
Solutions Private Limited” 

* 2565 ค านวณโดยใชต้วัเลข 9 เดือนและปรบัใหเ้ป็นรายปี 
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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 มยีอดขายเติบโตขึน้ 3.4 เท่า โดยมาจากทัง้การเติบโตจากการเพิม่ขึน้ของยอดขาย และการเติบโต

จากเขา้ซือ้กจิการ อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 28% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564 

 

• เช่นเดียวกนักบัยอดขาย ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ก็

เพิ่มขึน้ 3.8 เท่า โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 31% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2564  

 

• ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) เพิ่มขึน้ 2.1 เท่า โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 16% 

ระหว่างปี 2559 ถงึปี 2564 

 

2.1x 
CAGR 16.4% 
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โครงสร้ำงบริษัทในปัจจุบนั  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• ปัจจุบัน TPAC มีบริษัทย่อย 4 แห่ง (ตามแผนภาพดา้นบน) โดยบริษัทย่อยตัง้อยู่ในประเทศไทยและในประเทศอินเดีย 
TPAC ถือหุน้ 100 % และบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และในประเทศมาเลเซีย จะมีผูถื้อหุน้เดิมซึ่ง
เป็นทัง้ผูบ้รหิารชดุเก่าและผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูถื้อหุน้รว่มอยู่ดว้ย 
 

• TPAC Packaging India Private Limited ไดก้่อตัง้บรษิัทย่อย 2 บรษิัท ชื่อว่า 
o TPAC Skypet India Private Limited เพื่อเข้าซื ้อธุรกิจของ Skypet Polymerss ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ถือหุ้น

สดัส่วนรอ้ยละ 80 และหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ยงัเป็นของผูถื้อหุน้เดิม 
o TPAC Custom Solutions Private Limited เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตฝาพลาสติก 

 

• ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย การรวมผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 
 

 

 

 

 

Thai Plaspac Public Company Limited 

TPAC Packaging (Bangna) 

Company Limited 

100% 

TPAC Packaging India 

Private Limited 

100% 

Combi-Pack Sdn.Bhd 

80% 

Sun Packaging Systems 

(FZC) 

89% 

TPAC Custom Solutions 

Private Limited 

100% 

TPAC Skypet India 

Private Limited 

80% 
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  บทวิเคราะหผ์ูบ้ริหาร 
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1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้, 2. การเจริญเติบโตของรายได ้ อาจใหภ้าพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจากกลไกการตัง้ราคาขายของสินคา้จะผกผนัตามราคาของเม็ด

พลาสติก, 3. ผลการด าเนินงานปกติโดยการตดัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ โดยรายละเอียดจะถกูแสดงอยู่ในส่วนของการ

วิเคราะห,์ 4. ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายปี) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส  าหรบัปี / ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัท

ส าหรบัปี, ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายไตรมาส) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส  าหรบัไตรมาส (ปรบัใหเ้ป็นรายปี) / ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของ

บริษัทจากการด าเนิงานส าหรบัไตรมาส, 5. สดัส่วนของหนีส้นิต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้, 6 สดัส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้ินทีม่ีภาระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ และผลประกอบกำรของบริษัท ส ำหรับงวดไตรมำสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 2565 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

 

 

 

 

• ยอดขายในไตรมาสที ่3 ปี 2565 ค่อนข้างทรงตวัเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และ เพ่ิมขึน้ 31% เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนักับปีก่อน โดยหลักเป็นผลจากการเข้าซือ้กจิการ Skypet Polymers และการเติบโตของปริมาณ
ยอดขายในธุรกิจเดิม 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) เท่ากับ 271 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 15% เม่ือเทีย่บกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขายในประเทศมาเลเซียทีมี่อตัรา
ก าไรขั้นต้นที่สูง และจากความสามารถในการท าก าไรที่ดีขึน้ของธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย และเม่ือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงาน
ปกติ (Core EBITDA) เพ่ิมขึน้ 35 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเข้าซือ้กจิการ Skypet Polymers และการเติบโตใน
ส่วนธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เท่ากับ  0.24 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้ 52%
จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก การความสามารถในการท าก าไรทีด่ีขึน้ของธุรกิจในประเทศไทยและมาเลเซีย  
 

• ผลตอบแทนจากการลงทุนจากการด าเนินงานปกติ (Core ROE) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อยู่ที่ 14% เพ่ิมขึน้ 400 
bps เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
 

• อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.32 เท่า ในไตรมาสที ่2 มาอยู่ที ่1.15 เท่า ในไตรมาสที ่3 ซ่ึง
ยังคงอยู่ในระดับทีเ่หมาะสม ท าให้ TPAC พร้อมเข้าหาโอกาสในการควบรวมกิจการ 

ไตรมาส 

3/65

ไตรมาส 

2/65
%∆

ไตรมาส 

3/64
%∆1 2564 2563 %∆

รายไดจ้ากการขายรวม
2 1,834 1,790 2% 1,397 31% 5,194 3,983 30%

ก าไรกอ่นหักตน้ทนุทางการเงนิ ภาษี และค่าเสือ่มราคา 271 227 20% 224 21% 952 863 10%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ
3 271 235 15% 236 15% 977 864 13%

ก าไรกอ่นหักตน้ทนุทางการเงนิ และภาษีจากการด าเนนิงานปกติ
3 151 110 36% 125 20% 549 543 1%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ
3 89 55 62% 67 32% 329 354 -7%

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จากการด าเนนิงานปกติ
3 79 52 52% 61 29% 307 323 -5%

ก าไรต่อหุน้ 0.24 0.14 73% 0.15 56% 0.47 0.99 -53%

ก าไรตอ่หุน้จากการด าเนนิงานปกติ
3 0.24 0.16 52% 0.19 29% 0.94 0.99 -5%

ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงานปกติ
4 14% 10% 4% 12% 2% 15% 17% -2%

สัดส่วนของหนีส้นิต่อทนุ (เทา่)5 1.32 1.40 (0.08) 1.43 -0.11 1.28 0.96 0.32

สัดส่วนของหนีส้นิสุทธติ่อทนุ (เทา่)6 1.15 1.32 (0.17) 1.31 -0.16 1.12 0.86 0.26

รายไตรมาส รายปี
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กลยุทธท์ีส่ ำคัญ และจุดเด่นทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

• กำรขยำยก ำลังกำรผลิต :  
ขณะนีโ้รงงานในประเทศอินเดยี 2 แห่ง การก่อสรา้งใกลจ้ะแลว้เสรจ็และจะสามารถเปิดด าเนินการภายในสิน้ปีนี ้ โดยโรงงาน

ดงักล่าวจะเพิ่มพืน้ท่ี ประมาณ 32,000 ตารางเมตรส าหรบัการขยายก าลงัการผลิตในอนาคต  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

- โรงงำนทีเ่น้นด้ำนบรรจุภัณฑย์ำ ทางตะวนัตกของอินเดีย )โครงการกรีนฟิลด์(   : - ขณะนีง้านโยธาไดด้  าเนินการแลว้

เสรจ็และก าลงัด าเนินการทดสอบระบบการเดินเครื่องจกัร คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

- โรงงำนแห่งใหม่แห่งที่สอง ทำงตอนเหนือของอินเดีย (โครงกำรกรีนฟิลด์)   :ขณะนีง้านโยธาได้แลว้เสร็จ

ประมาณ 90% และก าลังด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรและด าเนินการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเดิน

เครื่องจกัรไดภ้ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

 

  

  

  

  

  

 

 

 
 

• กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำระดับนำนำชำติเพื่อเข้ำถึงลูกค้ำ 

TPAC เสรมิความแข็งแกรง่ในการเขา้ถงึทั่วโลกและแสดงแบรนดสิ์นดา้ดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑใ์นสองงานนิทรรศการ (CPHI 

– ประเทศเกาหลี และ FHA – ประเทศสิงคโ์ปร)์ ซึ่งเนน้ท่ีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และยา ในระหวา่งไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ซึง่

ไดร้บัการตอบรบัในงานทัง้สองเป็นอย่างดี และน าไปสู่การสอบถามจากเจา้ของแบรนดสิ์นคา้ ผูร้บัจา้งผลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย

สินคา้หลายราย 
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• โครงกำรใชโ้ซลำรเ์ซลล ์1,500 MWh ในมำเลเซียเพื่อควำมย่ังยืน 

TPAC มาเลเซีย ไดต้ิดตัง้โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์และคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 คาดว่าโครงการ

พลงังานแสงอาทิตยจ์ะผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1,500 เมกะวตัต-์ชั่วโมง ต่อปี ซึ่งจะเพียงพอต่อความตอ้งการใชพ้ลงังานประมาณ 

8% และจะน าไปสู่การประหยดัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน นบัเป็นกา้วส าคญัของกลุ่มบรษิัทในการน าพลงังานสีเขียวมาใชเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของแผนงานดา้นความยั่งยืนโดย นบัเป็นกา้วที่ส  าคญัมากในทิศทางของกลุ่มบริษัทที่จะเพิ่มการใชพ้ลงังานสีเขียวให้

มากที่สดุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดา้นความยั่งยืนโดยรวมของเรา ฝ่ายบริหารก าลงัพฒันาแผนงานและกรอบความยั่งยืนที่

เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายที่เก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปิดเผยขอ้มลู 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• กำรจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ในอนิเดีย 

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทย่อย TPAC อินเดีย ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ซึ่งถือหุ้น 100% ชื่อว่า “TPAC Custom 

Solutions Private Limited” โดยบริษัทย่อยแห่งนีจ้ะเขา้สู่ธุรกิจใหม่ในฝาปิดบรรจุภณัฑส์ าหรบัอาหารและยาที่มีมลูค่าสงู โดยไดใ้ช้

ประโยชนแ์ละจะสรา้งขีดความสามารถดา้นการวิจยัและพฒันาระดบัโลกของ TPAC 
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• กำรเปิดส ำนักงำนบริษัทแห่งใหม่ 
 

เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2565 บรษิัทฯไดเ้ปิดส านกังานของบรษิัทท่ีตัง้อยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ ส านกังานบรษิัทตัง้อยู่ที่อาคารโอเชี่ยน

ทาวเวอร ์2 ซอยสขุมุวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร การเปิดส านกังานแห่งใหม่นี ้นบัเป็นกา้วส าคญัใน

เสน้ทางของบรษิัท ในการท าใหท้มีงานใกลช้ดิกนัยิง่ขึน้และจะช่วยใหด้งึดดูผูม้ีความสามารถสงูใหก้บัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กำรเข้ำสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑก์ระดำษ 
 

กลุ่มบรษิัทไดเ้ขา้สู่ธุรกิจบรรจภุณัฑก์ระดาษผ่านโครงการเชงิกลยทุธ ์ซึ่งธุรกจิในมาเลเซยีของไดร้ว่มมือกบัลกูคา้บรษิัทขา้มชาติ

รายหน่ึงของ ขณะนีก้  าลงัด าเนินการทดลองและคาดวา่จะด าเนินการผลิตเชงิพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 โครงการนีเ้ป็น

ส่ิงยืนยนัถงึความสมัพนัธอ์นัแนน่แฟ้นและความน่าเชื่อถือที่บรษิทัสรา้งขึน้กบัลกูคา้ที่มมีายาวนานของบรษิัท 

กลุ่มบรษิัทไดเ้ขา้สู่ธุรกิจบรรจภุณัฑก์ระดาษผ่านโครงการผลิตบรรจภุณัฑช์ามกระดาษ ซึง่ธุรกจิในมาเลเซียของบรษิัทไดร้ว่มมือ

กบัลกูคา้ต่างประเทศ ขณะนีเ้ราก าลงัด าเนินการทดลองผลิตและคาดว่าจะด าเนินการผลิตเชงิพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 

2565 แมว้่า TPAC จะไม่มคีวามช านาญในดา้นบรรจภุณัฑก์ระดาษมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนีย้งัไดร้บัความไวว้างใจ

ใหเ้ราซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัถึงความเป็นเลิศดา้นการผลิตและความสามารถในการด าเนินโครงการ ซึง่สะทอ้นถึงความสมัพนัธท์ี่

แน่นแฟ้นและความใกลช้ิดที่ TPAC มีกบัลกูคา้ของบรษิัท เราคาดว่าโอกาสนีจ้ะเปิดสู่ธุรกิจใหม่ส าหรบั TPAC 
 

• กำรถูกคดัเลือกตดิดัชนี FTSE  
 

บรษิัทไดถ้กูคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันี FTSE ประเภท Micro Cap มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2565 ซึ่งสะทอ้นสภาพคล่องการซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทและความเชื่อมั่นของนกัลงทนุท่ีเพิ่มขึน้   

 
• ผลกำรประเมินด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศคะแนน CGR ปี 2565 ซึ่งบรษิัท

ยงัคงรกัษาระดบัคะแนนการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก (4 ดาว) ดว้ยคะแนนรอ้ยละ 88    
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  ผลประกอบการ 



บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2565  

 
 

13 
 

A) งบกำรเงนิรวม 
               

 
 

ธุรกิจในประเทศไทย 
 

ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ถือเป็นการพลิกฟ้ืนของธุรกิจในประเทศไทย หลงัจากที่ความสามารถในการท าก าไรลดลงอย่างมากจากไตรมาส
ก่อนหนา้ ในขณะท่ีปรมิาณยอดขายค่อนขา้งทรงตวั อย่างไรก็ตาม ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการ
ด าเนินปกติ (Core EBITDA) เพิม่ขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องมาจากการปรบัตวัของอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ดี
ขึน้ จากการท่ีฝ่ายบรหิารที่สามารถส่งผ่านราคาวตัถดุิบและตน้ทนุอื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ ไปยงัลกูคา้ได ้รว่มกบัมาตรการเชิงรุกเพิม่
ประสิทธิภาพในการใชจ้่าย 
 
ฝ่ายบรหิารหวงัวา่จ านวนนกัท่องเที่ยวในประเทศไทยจะมากขึน้ และจะช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยของเราใหด้ีขึน้ไปอีก การ
เปิดประเทศของจีนน่าจะเป็นตวัสนบัสนนุใหธุ้รกิจส่งออกไปยงัจนีของบรษิัทและภายในประเทศของไทยดว้ยเช่นกนั 

 
 
 

ไตรมาส 

3/2565

ไตรมาส 

2/2565
%Δ 

ไตรมาส 

3/2565

ไตรมาส 

3/2564
%Δ 2564 2563 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,834        1,790        2% 1,834         1,397          31% 5,194      3,983     30%

ตน้ทนุขาย 1,528        1,538        -1% 1,528         1,147          33% 4,190      3,025     38%

ก าไรข ัน้ตน้ 307          252          21% 307 249 23% 1,004     957       5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 16.7% 14.1% 3% 16.7% 17.9% -1% 19.3% 24.0% -5%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 175 183 -5% 175 148 18% 535 473 13%

รายไดอ้ืน่ 19 33 -43% 19 12 60% 55 57 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 271 227 20% 271 224 21% 952 863 10%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 14.6% 12.5% 2% 14.6% 15.9% -1% 18.1% 21.4% -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงานปกติ 271 235 15% 271 236 15% 977 864 13%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา

จากการ      ด าเนนิงานปกติ
14.6% 12.9% 2% 14.6% 16.8% -2% 18.6% 21.4% -3%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 121 125 -3% 121            111              9% 428 321 33%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 151 102 47% 151            114             33% 524 541 -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 151 110 36% 151            125             20% 549 543 1%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ 

และภาษี
8.1% 6.1% 2% 8.1% 8.9% -1% 10.4% 13.4% -3%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 43 43 0% 43 38 13% 137 105 30%

ก าไรกอ่นภาษี 108 60 81% 108 76 42% 387 436 -11%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 108 68 59% 108 88 23% 411 437 -6%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 5.8% 3.7% 2% 5.8% 6.2% 0% 7.8% 10.8% -3%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 19 11 77% 19 19 -2% 212 83 155%

ก าไรสุทธิ 89 49 82% 89 57 57% 175 353 -50%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 4.8% 2.7% 2% 4.8% 4.0% 1% 3.3% 8.7% -5%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 89 55 62% 89 67 32% 329 354 -7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 4.8% 3.0% 2% 4.8% 4.8% 0% 6.3% 8.8% -3%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 79 46 73% 79 50 56% 153 322 -53%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 4.2% 2.5% 2% 4.2% 3.6% 1% 2.9% 8.0% -5%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 79 52 52% 79 61 29% 307 323 -5%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 4.2% 2.8% 1% 4.2% 4.3% 0% 5.8% 8.0% -2%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกต ิ(ลา้น

บาท)

ไตรมาส 

3/2565

ไตรมาส 

2/2565

ไตรมาส 

3/2565

ไตรมาส 

1/2564

สิน้สุด 

31 ธ.ค. 

สิน้สุด 

31 ธ.ค.

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในตา่งประเทศ -            (8)              -             (2)                 (6)            -         

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในประเทศไทย -            (0)              -             (10)               (18)          (1)           

ปรับปรุงรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี -            -            -             -              (133)        -         

ผลรวม -           (8)             -            (12)              (158)       (1)          

(หน่วย ลา้นบาท) 
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ธุรกิจในประเทศอินเดีย 
 

การเขา้ซือ้กิจการธุรกิจของ Skypet Polymers: ผลประกอบการของ Skypet Polymerss ไดถู้กรวมเขา้กับผลประกอบการของกลุ่ม

บรษิัทตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565  ซึ่งการเขา้ซือ้กิจการดงักล่าวมีผลประกอบการท่ีดีมาก โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  ไดแ้สดง ก าไร

ก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ไดเ้ติบโตอย่างแข็งแกรง่ที่ 29% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้  

โดยรวมยอดขายของธุรกิจในประเทศอินเดีย ลดลง 5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ ซึ่งเป็นการลดลงตาม

ฤดูกาล ท าใหย้อดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ ์ยา นม น า้อดัลม ลดลง อีกทัง้มีการหยุดส่งสินคา้กว่า 5 วนั จากโรงงานที่ตัง้อยู่ทางเหนือ

ของอินเดีย เนื่องจากวนัหยดุช่วงเทศกาล Kawad ในเดือนกรกฎาคม และกลุ่มสินคา้บรรจภุณัฑป์ระเภท ยา ไดร้บัผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงกฎขอ้บงัคบัในส่วนผสมของยาบางชนิด ซึ่งส่งผลใหค้วามตอ้งการลดลง 

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจในประเทศอินเดียในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ค่อนขา้งลดลง เนื่องจากยอดขายที่ลดลงและ

การเพิ่มขึน้ของตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าไฟฟ้าและค่าใชจ้่ายในการผลิตอื่นๆ ฝ่ายบริหารคาดว่าการฟ้ืนตวัของปริมาณยอดขายและการ

ปรบัราคาในไตรมาสที่จะมาถึง น่าจะสามารถท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรพลิกฟ้ืนตวั 

ธุรกิจในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส ์

 
ยอดขายในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสล์ดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลมาจากการลดลงตามฤดกูาลใชจ้า่ย 

อย่างไรกต็าม ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และ ค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ยงัคงทรงตวัเนื่องจากอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีดีขึน้ และ

เมื่อเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีที่แลว้ ปรมิาณยอดขายเพิม่ขึน้ 10% ในขณะท่ีอตัราการท าก าไรทรงตวั  
 

ธุรกิจในประเทศมำเลเซีย 
 

ธุรกิจในมาเลเซยีแสดงไตรมาสที่แข็งแกรง่ดว้ยปรมิาณยอดขายที่เพิ่มขึน้ประมาณ 18% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้จากความ

ตอ้งการของลกูคา้ที่สงูขึน้และ ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ดอกเบีย้ และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ที่

เพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ ซึ่งส่งผลมาจากฝ่ายบรหิารที่สามารถส่งผ่านตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ไปยงัลกูคา้ได ้

นอกจากนี ้ บรษิัทยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนสดุทา้ยของโครงการตดิตัง้โซลารเ์ซลล ์ (ตามที่ไดก้ล่าวถงึดา้นบน) และคาดวา่จะสามารถเห็น

การประหยดัตน้ทนุบางส่วนในธุรกิจจากการลงทนุนีต้ัง้แต่ปีหนา้เป็นตน้ไป 
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B) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

สินทรัพย ์
 

 

 

 

หนีสิ้น และส่วนของเจ้ำของ  

 

 

 

 

 

• สินทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  
อยู่ที่ 8,113 ลา้นบาท   

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ 
วันที่  30 กันยายน 2565 คิดเป็น 62% ของสินทรัพย์
ทัง้หมดของบรษิัท  

• สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 986 ลา้นบาท จากปีก่อน โดยหลกั
มาจากการเข้าซือ้ธุรกิจ Skypet Polymers เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2565   และการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อปุกรณข์องกลุ่มกิจการ 

• เงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิต่อรายได ้อยู่ระหว่าง 22 - 24 
% ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา 

• ทรพัยสิ์นอื่น ไดแ้ก่ สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ภาษีหัก ณ ที่

จ่าย และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้แม่พิมพ ์

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

8,113 7,127 

• ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  เพิ่มขึน้จาก
ก าไรที่เกิดขึน้ระหว่างงวด และก าไรของอัตราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

• การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืม เนื่องมาจากการกูย้ืมเพื่อซือ้ธุรกิจ 
Skypet Polymers และเพื่อการด าเนินงานปกติของกลุ่ม
บรษิัท  

• อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.32 
เท่า ในไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่  1.15 เท่า ในไตรมาสที่ 3 

• อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน 
ภาษี และค่าเส่ือมราคา จาการด าเนินงานปกติ ลดลงจาก 
3.3 เท่าในไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ 3.0 เท่า ในไตรมาสที่ 3 

• หนีสิ้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ หนีสิ้นท่ีเกิดจากสิทธิในการขายหุน้ท่ีออก
ให้แก่ผู้มีสิทธิไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
และ หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

8,113 7,127 

(หน่วย ลา้นบาท) 
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C) งบกระแสเงินสดรวม 

 

 
  

งบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับ 9 เดือน สิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2565: 

  

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 449 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดือนปี 2565 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุของปี 2565 โดยหลกัประกอบไปดว้ย การซือ้ธุรกจิ Skypet Polymers ประมาณ 

346 ลา้นบาท การจ่ายช าระเจา้หนีค้่าหุน้จากการเขา้ซือ้ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ประมาณ 62 ลา้นบาท และการลงทนุ

ในสินทรพัยถ์าวร  

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินหลกัของปี 2565 เพิ่มขึน้จากการกูย้ืมเงินที่เพิ่มขึน้เพื่อเขา้ซือ้ธุรกิจ Skypet Polymers 

และการกูย้มืเพื่อการด าเนินงานปกติ หกักลบกบัการช าระคืนเงินกูย้ืม และตน้ทนุทางการเงิน 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 484 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยกลุ่มบรษิัทสามารถสรา้งกระแสเงิน

สดสทุธิ 90 ลา้นบาทระหวา่งงวด 9 เดือน ปี 2565 

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

งบกระแสเงนิสดรวม (ลา้นบาท)

 ส าหรบังวด

 3 เดอืน

สิน้สดุ วนัที่

30 ก.ย. 2565

 ส าหรบังวด

 9 เดอืน

สิน้สดุ วนัที่

30 ก.ย. 2565

 ส าหรบังวด

 12 เดอืน

สิน้สดุ วนัที่

31 ธ.ค. 2564

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 363                 449                 724                

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -177                -777               -1,157           

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ 50                    345                 502                

ผลตา่งจากกจิกรรมแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตรา

ตา่งประเทศ
53                    73                   129                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 290                 90                   198                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 195 394 196                

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 484                 484                 394                

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 

งบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565 
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• หลักกำรข้อยกเว้นควำมรับผิด : 

ค า และขอ้ความบางส่วนในประกาศฉบบันีเ้ก่ียวกบั บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั )มหาชน”) ( บรษิัท (”และแนวโนม้ของ

บรษิัท และขอ้ความอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั การคาดการณส์ถานะทางการเงินของบรษิัท กลยทุธท์างธุรกิจ การพฒันาในส่วนของการ

ด าเนินงานของบรษิัทในอนาคต และเศรษฐกิจทั่วไปในตลาดอินเดีย และทั่วโลกถือเป็นการแถลงการณเ์ชิงคาดการณล่์วงหนา้   

ขอ้ความดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ความไม่แน่นอน และปัจจยัอื่น ๆ  ทัง้ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลพัธท์ี่แทจ้รงิ ผล

การด าเนินงาน หรือความส าเรจ็ของบรษิัท หรืออตุสาหกรรม ที่จะท าใหแ้ตกตา่งไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนยัอยา่งมีนยัส าคญั โดย

ขอ้ความคาดการณล่์วงหนา้ดงักล่าว  

แถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้ดงักลา่ว ตัง้อยู่บนสมมติฐานหลายประการเก่ียวกบัปัจจบุนัของบรษิัท และกลยทุธท์างธุรกิจ

ในอนาคต และสภาพแวดลอ้มที่บรษิัทจะด าเนินการในอนาคต  

ปัจจยัส าคญัที่อาจท าใหผ้ลลพัธ ์ ผลงาน หรือความส าเรจ็ที่แทจ้รงิแตกต่างไปอย่างมากจากแถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้

ดงักล่าวรวมถงึการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือขอ้บงัคบัของรฐับาลของอินเดยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกบั

การบรหิารอตุสาหกรรมของบรษิทั และการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขทางเศรษฐกจิ ธุรกิจ และสินเชื่อทั่วไปในอินเดยี  

ขอ้มลูที่มีอยู่ใน MD&A เป็นขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัท่ีของขอ้มลูเทา่นัน้และไม่ไดถ้กูตรวจสอบอยา่งอิสระ ไม่มีการเป็นตวัแทนหรือการ

รบัประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยนยั และไม่ควรวางใจในความถกูตอ้ง เป็นธรรม หรือครบถว้นของขอ้มลูที่น าเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A 

ฉบบันี ้ไม่มีบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ ที่ปรกึษา หรือตวัแทนของบรษิัทยอมรบัความรบัผิดใด ๆ ต่อการสญูเสียใด ๆ  

ไม่ว่าจะเกดิขึน้จากขอ้มลูใด ๆ ที่น าเสนอหรือมีอยูใ่น MD&A นี ้โปรดทราบวา่ที่ผ่านมาผลการด าเนินงานของบรษิัทไม่ และไม่ควรถือ

เป็นตวับง่ชีถ้งึผลลพัธใ์นอนาคต นอกจากนีห้า้มมิใหผู้ใ้ดใหข้อ้มลูหรือใหก้ารรบัรองใด ๆ ที่ไมใ่ช่อยู่ในหรือไม่สอดคลอ้งกบั MD&A นี ้

ขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกนัดงักล่าว หรือการเป็นตวัแทนในการหาให ้หรือท าให ้ก็ไมค่วรเชื่อถือวา่ไดร้บัอนญุาตจาก หรือ

ในนามของบรษิัท . 

บรษิัทอาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใด ๆ ของเนือ้หาของ MD&A นี ้ โดยไม่ตอ้งมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งแจง้ให้

บคุคลใดทราบถึงการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
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 ภาคผนวก 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

 

รายการ
 สิน้สุดวนัที ่

30 ก.ย. 2565

 สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2564
%∆

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 484                      394                       23%

เงนิลงทนุชัว่คราว 4                          -                        0%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,498                  1,239                    21%

สนิคา้คงเหลอื 580                      579                       0%

เงนิลงทนุชัว่คราว -                      2                           -100%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วัตถุดบิ 13                        14                         -12%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 86                        83                         4%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,665                  2,311                   15%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 19                        18                         4%

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 0                          0                           -74%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,502                  2,139                    17%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 187                      191                       -2%

คา่ความนยิม 1,823                  1,640                    11%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 685                      619                       11%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 11                        10                         7%

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 70                        70                         0%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 67                        64                         5%

สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

  ของบรษัิทยอ่ยออกใหแ้กบ่รษัิท
6                          6                           0%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 78                        59                         32%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 5,449                  4,816                   13%

รวมสนิทรพัย์ 8,113                  7,127                   14%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 1,048                  751                       40%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 593                      619                       -4%

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12                        14                         -16%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 530                      257                       107%

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 24                        24                         1%

หนีส้นิทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 0                          -                        0%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 57                        98                         -42%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,264                  1,762                   28%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                      -                        0%

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 187                      175                       7%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,920                  1,980                    -3%

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

   ของบรษัิทยอ่ยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท
354                      290                       22%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 398                      356                       12%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 88                        80                         11%

หนีส้นิระยะยาวอืน่ 97                        -                        0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 3,044                  2,881                   6%

รวมหนีส้นิ 5,308                  4,643                   14%

หุน้สามัญ 327                      327                       0%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 327                      327                       0%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027                  1,027                    0%

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 33                        33                         0%

ก าไรสะสม 783                      681                       15%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 240                      46                         420%

สว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ย 20                        20                         0%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,429                  2,133                    14%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 376                      350                       7%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,806                  2,484                   13%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 8,113                  7,127                   14%

สดัสว่นของหนีส้นิสุทธติอ่ทนุ (เทา่) 1.15                     1.12                      

(หน่วย ลา้นบาท) 
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งบกระแสเงินสดรวม 

 

 

อัตรำแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในกำรกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

 

 ส าหรบังวด 

3 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

30 ก.ย. 2565

 ส าหรบังวด 

9 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

30 ก.ย. 2565

 ส าหรบังวด 

12 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2564

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 108                   281                 387                   

ปรับปรุง : คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 121                   358                 428                   

ปรับปรุง : รายการปรับปรุงอืน่ ๆ 45                     134                 156                   

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย ์

และหนีส้นิด าเนนิงาน 274                   774                 971                   

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธิ 98                     (271)                (217)                  

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 372                   503                 754                   

รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -                    -                  23                     

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (9)                      (54)                  (53)                    

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 363                   449                 724                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้สนิทรัพยถ์าวร (117)                  (379)                (337)                  

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (1)                      (2)                     (1)                      

เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 3                        11                    12                     

โอนออกไปเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย -                    -                  57                     

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (62)                    (408)                (893)                  

อืน่ๆ 0                        1                      6                       

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (177)                 (777)               (1,157)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) (66)                    297                 210                   

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกันเพิม่ขึน้ (ลดลง) -                    -                  8                       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 211                   463                 1,373                

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (49)                    (268)                (283)                  

จา่ยคนืหุน้กู ้ -                    -                  (524)                  

เงนิสดจา่ยคา่งวดหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (7)                      (21)                  (25)                    

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก -                    -                  

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุบรษัิทยอ่ย -                    40                    -                    

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ -                    -                  (10)                    

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (39)                    (106)                (145)                  

จา่ยเงนิปันผล 0                        (59)                  (102)                  

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 50                     345                 502                  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 53                     73                    129                   

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง 290                   90                   198                  

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 195                   394                 196                  

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 484                   484                 394                  

INR/THB MYR/THB AED/THB

อตัราถัวเฉลีย่ 9 เดอืน ปี 2564 0.4286   7.7900   8.5856   

อตัราถัวเฉลีย่ 9 เดอืน ปี 2565 0.4475   7.9735   9.4328   

อตัรา ณ วันที ่31 ธ.ค. ปี 2564 0.4476   8.0143   9.0986   

อตัรา ณ วันที ่30 ก.ย. ปี 2565 0.4657   8.1759   10.3201 

(หน่วย ลา้นบาท) 

 


