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ผู้น าด้านการ
ออกแบบ ตรง

ความต้องการของ
ลูกค้า 

บริษัทระดบัโลก 
เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้

solutions 

ผู้น าการตลาด 
 

เป็นผูน้  าตลาดเฉพาะในกลุ่ม
สินคา้บรรจภุณัฑพ์ลาสติก
คงรูปส าหรบัอาหาร และ

เวชภณัฑ ์   

 

16 ฐานการผลิต และธุรกิจ
ตัง้อยู่ในประเทศ  

ระบบเศรษฐกิจของตลาด
เกิดใหม่ 100% 

โรงงานทัง้หมด 16 แห่ง   

• 4 แห่งในประเทศไทย 

• 2 แห่งในประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมิเรตส ์

• 9 แห่งในประเทศ
อินเดีย  

• 1 แห่งในประเทศ
มาเลเซีย 

•  

มุ่งเนน้ไปวตัถดุิบ 

Polymers ที่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้

ภูมิศาสตร์ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 

โรงงาน และเครื่องจกัรของ TPAC ไดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก ในแง่ของสขุอนามยั โดยมากกวา่ 90% ของลกูคา้ของ TPAC เป็นกลุ่ม

ลกูคา้ที่มมีาตรฐานท่ีสงูมากในเรื่องของสขุอนามยั ( สินคา้อปุโภคบรโิภค อาหาร และเครื่องดืม่ เวชภณัฑ ์และสินคา้เครื่องใชส่้วนบคุคล) 

ลกูคา้ คเครื่องใชใ้นกลุ่มที่เหลือประกอบดว้ยกลุ่มบรรจภุณัฑ์ รวัเรอืน 

ส าหรบัยอดขายตามภมูิศาสตร ์ปัจจบุนัอินเดยีคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 46% ของมลูค่ายอดขายโดยรวมของกลุม่บรษิัท และในปัจจบุนั

TPAC มีธุรกิจในตา่งประเทศคดิเป็นส่วนแบ่งมากกว่า 70% 

 

ขอ้มูล ปี 2565 

 

มีลูกค้ามากกว่า  
1,500 ราย  

 

Highly 
diversified  

Customer base 

มีโครงสรา้มที่เป็น
เอกลกัษณ ์ดว้ย

แพลตฟอรม์เทคโนโลยี
และทีมขายที่คล่องตวัและ

ว่องไว 

 

ยอดขายตาม
ประเภทของ 
บรรจภุณัฑ ์

 

ยอดขายตาม

ภมูิศาสตร ์
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    รากฐานอนัแข็งแกร่งกว่า 35 ปี จากผู้ก่อตั้งสู่ผู้สืบสานและทมีผู้บริหารเพื่อขบัเคลือ่น TPAC ก้าวหน้าไปสู่บริษทัระดับโลก 

 

 

 

 

    

Core EBITDA  
(หน่วย ลา้นบาท) 

2559 - 2565 

• 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 กา้วขึน้เป็นบรษิัทบรรจภุณัฑร์ะดบัโลก 

 

• นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรษิัทไดเ้ปล่ียนแปลง โดยมีโรงงานผลิต 16 แห่งใน 4 ประเทศ และตัง้แต่ปี 2560 ถึงปี 2563 เราได้
พฒันาผลประเมินคะแนน CG อย่างต่อเนื่อง และตอนนีเ้ราอยู่ในคะแนนระดบั 4 ดาว (ดีมาก) 
 

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 ์

2564, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 4 

TPAC เขา้ลงทนุ 80% ใน 
Combi-Pack ในประเทศ
มาเลเซีย 

2563, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 2 

TPAC เขา้ลงทนุในหุน้ส่วนที่
เหลือ 20% ของ TPAC India 

2564, ขยายโรงงาน 

TPAC India ขยาย
โรงงานอีก 2 แห่งใน
ประเทศอินเดีย 

2565, การซือ้กิจการคร้ังท่ี 5 

เขา้ลงทนุในธุรกิจ Skypet 
Polymerss ในสดัส่วน 80 % 

2565, ต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

ตัง้บริษัทย่อย “TPAC Custom 
Solutions Private Limited” 
เน้นฝา และกลุ่มสินค้าใหม่ 

2564-2565, ขยายโครงการกรีนฟิลด ์

2 โรงงานขนาดใหญ่ ถกูสรา้งในประเทศ
อินเดีย เพื่อรองรบัการเติบโตและการ
ขยายตวัในอนาคต 
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การด าเนนิงานทีผ่่านมาในช่วง 5 ปีของ TPAC ถูกขบัเคลือ่นดว้ยกลยทุธ์อย่างมีระเบียบแบบแผนทีช่ดัเจน                                

                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                    

   

Sales (THB Mn) 

4.4x 
CAGR 34.6% 

Core EBITDA (THB Mn) 

Million) 
4.0x 
CAGR 32.3% 

• ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา TPAC มียอดขายเติบโตขึน้ 4.4 เท่า โดยมาจากทัง้การเติบโตจากการเพิม่ขึน้ของยอดขาย และการเติบโต
จากเขา้ซือ้กจิการ อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 35% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 

 

• เช่นเดียวกนักบัยอดขาย ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ก็
เพิ่มขึน้ 4.0 เท่า โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 32% ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565  

 

• ก าไรต่อหุน้จากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) เพิ่มขึน้ 2.2 เท่า โดยอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ อยู่ที่ประมาณ 18% 
ระหว่างปี 2559 ถงึปี 2565 
 

Core EPS (THB) 

2.2x 
CAGR 17.5% 
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อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

1.16x 

 

 

 

รายได้ 

 

6,997 ล้านบาท 

+35% 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทาง
การเงิน ภาษี และค่าเสื่อม

ราคาจากการด าเนินงานปกติ 

 

        1,080 ล้านบาท 

+11% 

ก าไรต่อหุ้นจากการ
ด าเนินงานปกติ 

 

 

THB 1.00 

+7% 

 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

15% 

 

 

 

ปี 2565 – ปีแห่งผลประกอบการทีแ่ข็งแกร่ง  

ความสามารถในการท าก าไรทีข่ับเคลื่อนด้วยการเติบโตทีแ่ข็งแกร่ง ย่ังยืน เอาชนะความท้าทาย 

• อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 1.16 เทา่ ณ เดือนธนัวาคม 2565 ซึ่งอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้รหิารคาดหวงั TPAC มี

ความพรอ้มส าหรบัโอกาสในการเขา้ท า M&A ในครัง้ต่อไป 03 

แผนการส าหรบัการเติบโตในอนาคต: 

• โครงการกรีนฟิลด ์และ การควบรวมกจิการใหม่ 

• การมฐีานการผลิตที่แข็งแกรง่ อกีทัง้ยงัมีการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัเพิ่มเติมในประเทศอนิเดีย ซึง่เป็นหนึ่งในประเทศที่

มีตลาดการบรโิภคที่เติบโตเรว็ที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

02 

• ทิศทางการเติบโตที่แข็งแกรง่ในชว่งระหวา่งปี 2565 โดยบรษิัทสามารถท าก าไรไดส้งูที่สดุ 01 
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 โครงสร้างบริษัทในปัจจุบนั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• บรษิัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• ปัจจุบนั TPAC มีบริษัทย่อย 4 แห่ง (ตามแผนภาพดา้นบน) โดยบริษัทย่อยตัง้อยู่ในประเทศไทยและในประเทศอินเดีย TPAC 
ถือหุน้ 100 % และบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์และในประเทศมาเลเซีย จะมีผูถื้อหุน้เดิมซึ่งเป็นทัง้
ผูบ้รหิารชดุเก่าและผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูถื้อหุน้รว่มอยู่ดว้ย 

 

• TPAC Packaging India Private Limited ไดก้่อตัง้บรษิัทย่อย 2 บรษิัท ชื่อว่า 
o TPAC Skypet India Private Limited เพื่อเข้าซือ้ธุรกิจของ Skypet Polymers ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบัน 

บรษิัทฯ ไดถื้อหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 80 และหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 20 ยงัเป็นของผูถื้อหุน้เดิม 
o TPAC Custom Solutions Private Limited ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อเร็ว ๆ นี ้เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตฝาพลาสติก และส ารวจ

การเขา้สู่กลุ่มตลาดใหม่ในอินเดีย 
 

• ผลประกอบการรวมของกลุ่ม TPAC ประกอบดว้ย การรวมผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 
 

 

 

Thai Plaspac Public Company Limited 

(Listed on SET) 

 

 

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% 

TPAC Custom Solutions 

Private Limited 

100% 
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    บทวิเคราะหผ์ูบ้ริหาร 
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ข้อมูลทางการเงนิ และผลประกอบการของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565                (หน่วย ลา้นบาท)    

 
 

 

 

 

 

  
 

• ยอดขายส าหรับปี 2565 เพิ่มขึน้ 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหลักเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจเดิม และการเข้าซือ้
กิจการ Skypet Polymers และการรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ส าหรับปีเท่ากับ 1,080 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  
 

• ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ลดลงเล็กน้อย 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเม็ด
พลาสติก แม้ว่าปริมาณจะเพิ่มขึน้เล็กน้อย  
 

• ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ส าหรับไตรมาส 4 เท่ากับ 
310 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% ซ่ึงได้มาจากการเพิ่มอัตราก าไรในทุกธุรกิจ จากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงการประหยัดจากการ
จัดซือ้ และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนทีเ่ข้มงวด 
 

• ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ส าหรับปี 2565 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น สูงสุดเมื่อเทียบ 6 ปีย้อนหลัง ก าไร
ต่อหุ้นจากการด าเนินงานปกติ (Core EPS) ส าหรับไตรมาส 4 เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้ 38% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจากการด าเนินงานปกติอยู่ที่ประมาณ 20% แสดงให้เห็นการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยยะ เมือเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า 
 

• อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงที ่1.16 เท่าในไตรมาสที ่4 ซ่ึงยังคงอยู่ในระดับทีเ่หมาะสม ท าให้ TPAC พร้อม
เข้าหาโอกาสในการควบรวมและเข้าซือ้กิจการ โดยอัตราส่วนเพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นทีล่ดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

  

1. เปรียบเทียบขอ้มลูปัจจบุนั กบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้, 2. การเจริญเติบโตของรายได ้ อาจใหภ้าพที่ไม่ชดัเจน เนื่องจากกลไกการตัง้ราคาขายของสินคา้จะผกผนัตามราคาของเม็ด

พลาสติก, 3. ผลการด าเนินงานปกติโดยการตดัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ โดยรายละเอียดจะถกูแสดงอยู่ในส่วนของการ

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

ผลตอบแทนของผูถ้ือหุน้จากการด าเนินงานปกติ (รายไตรมาส) = ส่วนที่เป็นก าไรสทุธิของบริษัทจากการด าเนินงานปกติส  าหรบัไตรมาส (ปรบัใหเ้ป็นรายปี) / สดัส่วนของผูถ้ือหุน้ที่เป็นของบริษัท

ส าหรบัไตรมาส, 5. สดัส่วนของหนีส้ินต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้, 6. สดัส่วนของหนีส้ินสทุธิต่อทนุ = อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้หลงัหกัเงินสดต่อส่วนของ

ผูถ้ือหุน้ 
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กลยุทธท์ีส่ าคัญ และจุดเด่นทางธุรกิจของบริษัท 

• การขยายก าลังการผลิต – โครงการกรีนฟิลดใ์นอินเดีย 
 

ในช่วงปี 2564 บริษัทเริ่มด าเนินโครงการกรีนฟิลด ์2 โครงการซึ่งตัง้อยู่ทางเหนือและตะวนัตกของอินเดีย วัตถุประสงคข์องการ

ขยายก าลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่เพิ่มมากขึน้ โดยทั้งสองโครงการนีจ้ะเพิ่มพืน้ที่ประมาณ 32,000 

ตารางเมตร ส าหรบัขยายก าลงัการผลิตในอนาคต 
 

ทัง้สองโครงการใกลจ้ะเสรจ็สมบรูณแ์ลว้และไดเ้ริ่มทยอยการผลิตเชิงพาณิชย ์
 

 โครงการกรีนฟิลดท์างตอนเหนือของอินเดีย    โครงการกรีนฟิลดท์างตะวนัตกของอินเดีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ 
 

บรษิัทย่อย TPAC อินเดีย ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งใหมซ่ึ่งถือหุน้ 100% ชื่อว่า “TPAC Custom 

Solutions Private Limited” โดยบริษัทย่อยแห่งนี ้ จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในฝาปิดบรรจุภัณฑ์

ส าหรบัอาหารและยาที่มีมลูค่าสงู โดยได ้ใชป้ระโยชนแ์ละจะสรา้งขีดความสามารถดา้นการ

วิจยัและพฒันาระดบัโลกของ TPAC 

 

 

 
 
 

• โครงการสร้างเสร็จสมบูรณแ์ละใช้งานในไตรมาส 3 2565 • โครงการได้เปิดใชง้านไปบางส่วน และจะเสร็จสมบูรณใ์นไตรมาส 1 2566 
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• การเข้าซือ้กิจการและการเป็นหุ้นสว่น: ท าใหส้ถานะของเราแข็งแกร่งขึน้ในอินเดีย 
 

บริษัทบรรลผุลส าเร็จในการเขา้ซือ้กิจการครัง้ที่ 5 โดยการเขา้ซือ้ธุรกิจ Skypet Polymers ซึ่งผลประกอบการของไดถู้กรวมเขา้กบั

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 ท าใหเ้รามีฐานการผลิตในอินเดียตอนใต ้การรวมผลการด าเนินงาน

ของ Skypet นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและ ประสิทธิภาพหลังการซือ้กิจการนั้นเหนือควาคาดหมายของเรา โอกาสส าหรบัธุรกิจมี

แนวโนม้ความตอ้งการท่ีเติบโตในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และมีศกัยภาพในการเขา้สู่ตลาดที่อยู่ใกลเ้คียง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การเข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑก์ระดาษ:  

กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้สู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารที่ท  าจากกระดาษผ่านโครงการเชิงกลยุทธ์ ไดเ้ริ่มตน้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และ

สามารถด าเนินการไปไดด้ว้ยดี แมว้่า TPAC จะไม่มีความช านาญในดา้นบรรจภุณัฑก์ระดาษมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้

ยงัไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ราซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัถึงความเป็นเลิศดา้นการผลิตและความสามารถในการด าเนินโครงการ ซึ่งสะทอ้น

ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความใกลช้ิดที่ TPAC มีกับลูกคา้ของบริษัท เราคาดว่านี่จะเป็นการเปิดโอกาสส าหรับธุรกิจ 

บรรจภุณัฑอ์าหารที่ท  าจากกระดาษกระดาษแนวใหม่ใหก้บั TPAC   

• การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อเข้าถึงลูกค้า:  

บรษิัทเสรมิความแข็งแกรง่ในการเขา้ถึงทั่วโลกและแสดงแบรนดสิ์นดา้ดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑ ์ในระหว่าง ปี 2565 ซึ่งไดร้บัการ

ตอบรบัเป็นอย่างดี และมีการสอบถามจากเจา้ของแบรนด ์สินคา้ ผูร้บัจา้งผลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้หลายราย ส่ิงเหล่านีอ้ยู่ใน

ทิศทางของการน าเสนอแบรนด ์TPAC ที่รวมเป็นหนึ่งและการน าเสนอภายใตก้ลุ่มบรษิัทแก่ลกูคา้ทั่วโลกของเรา 

  
CPHI - เกาหลี Gulf food Manufacturing - ยูเออี 

 

FHA - สิงคโ์ปร ์
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• ความมุ่งมัน่สู่ความยัง่ยืน 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ส านักงานแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 TPAC ไดท้ าการเปิดส านักงานใหม่ที่ตัง้อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ณ อาคารโอเชี่ยน  

ทาวเวอร ์2 ซอยสขุมุวิท 19  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร การเปิดส านกังานแห่งใหม่ในเมืองครัง้นีถื้อเป็น

การเดินทางกา้วส าคัญของ TPAC ที่จะท าให้ทีมบริหารไดท้ างานอย่างใกลช้ิดกันมากขึน้ และช่วยให้ TPAC ดึงดูดกับทั้ง

องคก์ร และบคุลากรท่ีเก่งและมีความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

โครงการโซล่ารรู์ฟทอ็ป 

 

• โครงการติดตัง้เสรจ็และสามารถ
ประหยดัพลงังานไดต้ัง้แต่ ตลุาคม 
2565 

• โครงการโซล่ารรู์ฟทอ็ปในโรงงานที่
มาเลเซีย มีก าลังการผลิต 1.5 MW 
 

มิถนุายน 2565 

บริษัทรว่มกบัตลาดหลกัทรพัย ์ในโครงการ 
Care the Wild project :  

“ปลูกป้อง Plant & Protect” 

 

โครงการปลูกป่า 

 

คะแนน CG  

ติดดัชนี FTSE  

รักษาระดับคะแนนดีมาก (4 
ดาว) คะแนน 88%  

ถกูรวมอยู่ในดชันี FTSE Micro-Cap มีผลวนัที่ 16 

กนัยายน 2565 สะทอ้นสภาพคล่องที่เพิ่มขึน้ของ

หลกัทรพัยแ์ละความเชื่อมั่นของนกัลงทนุ 
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  ผลประกอบการทางการเงิน 
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A) งบการเงนิรวม                                                                                                                                                                                            (หน่วย ลา้นบาท)                                                                     

 

 

ธุรกิจในประเทศไทย 
 

ธุรกิจในประเทศไทยไดฟ้ื้นตวัอย่างรวดเรว็ในปี 2565 ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มที่ทา้ทายจากสภาวะเงินเฟ้อ การหยดุชะงกัจากการแพร่

ระบาดของโควิดในประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ส่งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทาน แมว้่าปริมาณการผลิต

โดยรวมจะลดลง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) ปรบัตวัดีขึน้ประมาณ 5% 

เป็นผลจากการบรหิารจดัการตน้ทนุและประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงานทัง้สองแห่งในประเทศไทย  

ปริมาณยอดขายในไตรมาสที่  4 ปี 2565 คงที่เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่  3 ปี 2565  อย่างไรก็ตาม ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี 

และค่าเส่ือมราคาจากการด าเนินงานปกติ (Core EBITDA) เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัประมาณ 25% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เป็น

ผลมาจากการบรหิารจดัการตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้  

บริษัทยงัคงมั่นใจแนวโนม้โดยรวมของธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งไดแ้รงหนุนจากการฟ้ืนตวัของการบริโภค โครงการใหม่ที่มีอย่างต่อเนื่อง

ของบรษิัทกบัลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้ใหม่ที่มีศกัยภาพ ประกอบกบัความสามารถในการท าก าไรของ ทีแพค บางนา ที่สงูขึน้ และความ

มุ่งมั่นของฝ่ายบรหิารในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารตน้ทนุ ค่าแรง และ ความสามารถในการท าก าไร 

ไตรมาส 

4/2565

ไตรมาส 

3/2565
%Δ 

ไตรมาส

 4/2565

ไตรมาส 

4/2564
%Δ 2565 2564 %Δ

รายไดจ้ากการขาย 1,753        1,834        -4% 1,753      1,570         12% 6,997    5,194       35%

ตน้ทนุขาย 1,426        1,528        -7% 1,426      1,301         10% 5,841    4,190       39%

ก าไรข ัน้ตน้ 327          307          7% 327 269 21% 1,156   1,004      15%

อตัรารอ้ยละ ก าไรข ัน้ตน้ 18.6% 16.7% 2% 18.6% 17.1% 2% 16.5% 19.3% -3%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร 160 175 -9% 160 143 12% 669 535 25%

รายไดอ้ืน่ 20 19 3% 20 20 -4% 99 55 79%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 310 271 14% 310 290 7% 1,069   952 12%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคา 17.7% 14.8% 3% 17.7% 18.5% -1% 15.3% 18.3% -3%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการด าเนนิงาน

ปกติ
310 271 14% 310 295 5% 1,080   977 11%

อตัรารอ้ยละก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษ ีและคา่เสือ่มราคาจากการ

ด าเนนิงานปกติ
17.7% 14.8% 3% 17.7% 18.8% -1% 15.4% 18.8% -3%

คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 124 121 3% 124          144            -14% 482 428 13%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 186 151 24% 186         146            27% 586 524 12%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 186 151 24% 186         151            24% 598 549 9%

อตัรารอ้ยละ ก าไรจากการด าเนนิงานปกตกิอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ และภาษี 10.6% 8.2% 2% 10.6% 9.6% 1% 8.5% 10.6% -2%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 42 43 -1% 42 44 -5% 161 137 17%

ก าไรกอ่นภาษี 144 108 34% 144 102 41% 426 387 10%

ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 144 108 34% 144 107 35% 437 411 6%

อตัรารอ้ยละ ก าไรกอ่นภาษจีากการด าเนนิงานปกติ 8.2% 5.9% 2% 8.2% 6.8% 1% 6.2% 7.9% -2%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 28 19 50% 28 23 22% 75 212 -64%

ก าไรสุทธิ 116 89 30% 116 79 46% 350 175 100%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธิ 6.6% 4.9% 2% 6.6% 5.0% 2% 5.0% 3.4% 2%

ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 116 89 30% 116 82 41% 359 329 9%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานปกติ 6.6% 4.9% 2% 6.6% 5.2% 1% 5.1% 6.3% -1%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 106 79 35% 106 72 48% 319 153 108%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 6.1% 4.3% 2% 6.1% 4.6% 1% 4.6% 2.9% 2%

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 106 79 35% 106 75 42% 328 307 7%

อตัรารอ้ยละ ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จากการด าเนนิงานปกติ 6.1% 4.3% 2% 6.1% 4.8% 1% 4.7% 5.9% -1%

รายได/้(คา่ใชจ้า่ย)ทีเ่กดิข ึน้นอกเหนอืจากการด าเนนิงานปกติ
ไตรมาส 

4/2565

ไตรมาส 

3/2565

ไตรมาส

 4/2565

ไตรมาส 

4/2564
2565 2564

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในตา่งประเทศ -            -            -          -2 -11 -6

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว สว่นงานในประเทศไทย -            -            -          -10 -1 -18

ปรับปรุงรายการคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี -            -            -          0 0 -133

ผลรวม -           -           -          -12 -12 -158
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ธุรกิจในประเทศอินเดีย 
 

ปี 2565 เป็นปีส าคญัของธุรกิจในอินเดียในแง่ของการสรา้งรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรบัการเติบโตในอนาคตโดยการลงทุนในโครงการ
กรีนฟิลด ์2 โครงการ และลงทนุเชิงกลยทุธท์างตอนใตข้องอินเดียผ่านการซือ้กจิการ Skypet ในระดบังบการเงินรวม ธุรกิจมีปรมิาณขาย
เพิ่มขึน้อย่างมาก โดยไดแ้รงหนนุจากการเติบโตตามธรรมชาติควบคู่ไปกบัการเขา้ซือ้กิจการ Skypet 
 

ธุรกิจในอินเดียที่ไม่รวม Skypet มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ประมาณ 9% ในช่วงปี 2565 เทียบกับปีทีผ่านมา ในขณะที่ความสามารถใน
การท าก าไรลดลงเล็กนอ้ย การลดลงดงักล่าวเกิดจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบหลกั ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง ฝ่ายบรหิาร
เชื่อว่าราคาวตัถดุิบไดท้รงตวัแลว้ และคาดว่าความสามารถในการท าก าไรจะกลบัมาอยู่ในระดบัปกติในอนาคตอนัใกลน้ี ้ 
 

เมื่อดรูายไตรมาส หลงัจากไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ที่ปรบัตวัลง เรามีการฟ้ืนตวัที่ดีในดา้นปรมิาณและความสามารถในการท าก าไรส าหรบั
ธุรกิจของอินเดียในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ที่ระดับงบการเงินรวมในอินเดีย ปริมาณขายเพิ่มขึน้ที่ 5% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยมี
โครงสรา้งอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ดีขึน้เล็กนอ้ยเนื่องจากไดป้ระโยชนจ์ากขนาดการผลิตและการปรบัราคาบางส่วนเพื่อส่งต่อตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้
ใหก้บัลกูคา้ 
 

การซือ้กิจการ Skypet เป็นไปอย่างดีมากและเราสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการท างานร่วมกันในแง่ของการจดัหาวตัถุดิบ ซึ่งมีส่วนต่อ 
EBITDA เล็กนอ้ย ปริมาณอปุสงคก์็ออกมาดีเช่นกัน ซึ่งปริมาณโดยรวมเพิ่มขึน้ 30% ตัง้แต่ช่วงก่อนการซือ้กิจการจนถึงช่วงหลงัการซือ้
กิจการ ส าหรบัไตรมาสที่ 4 มีผลการด านินงานท่ีลดลงเนื่องจากปรมิาณการผลิตในเดือนตลุาคมและพฤศจกิายนลดลงอย่างมาก สาเหตุ
เนื่องจากการหยุดงานของโรงกลั่นทางตอนใตข้องอินเดีย อย่างไรก็ตาม เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ ดีส าหรบั Skypet เมื่อมีการหยุด
ประทว้ง และธุรกิจก าลงัด าเนินการในระดบัปกติ 
 
 
ธุรกิจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์
 

โรงงานแห่งใหม่ในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสเ์ริ่มผลิตสินคา้ปลายปี 2564 ในระหว่างปี 2565 มีการเพิ่มความสามารถในการผลิต
และมีการลงทนุเครือข่าย เพื่อรองรบัการเติบโต 
 

ยอดขายในปี 2565 เพิ่มขึน้จากปี 2564 เนื่องจากการเพิ่มปริมาณขาย (ประมาณ 10%) ในขณะที่ก าไรเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย เนื่องจาก
ตน้ทนุวตัถดุิบปรบัสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ และตน้ทนุคงที่จากการก่อตัง้โรงงานแห่งใหม่ 
 

ในไตรมาสสดุทา้ย ยอดขายขยบัขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึน้ประมาณ 9% ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทาง
การเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) เพิ่มขึน้ ประมาณ 20% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
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ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

ปี 2565 เป็นปีที่งบการเงินจากธุรกิจที่ประเทศมาเลเซียถกูรวมเขา้กบังบการเงินรวมของกลุ่มบรษิัท ครบเต็มทัง้ 12 เดือน เนื่องจากการ
เขา้ซือ้กิจการส าเร็จในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2564 จึงท าใหใ้นปี 2564 งบการเงินจากธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ถูกน ามารวมเพียงแค่  
7 เดือน ท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565 ได ้แต่ธุรกิจเองสามารถด าเนินการไดต้ามความคาดหวงัของผูบ้รหิาร มีการ
เติบโตเพิ่มขึน้ และมีความสามารถในการท าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
 

เมื่อมองในระดบัไตรมาส ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 มียอดขายลดลงเพียงเล็กนอ้ย เมื่อเทียบจากไตรมาส 3 ของปี 2565 ซึ่งถือเป็น 
ไตรมาสที่มีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังมีความสามารถท าก าไรไดอ้ย่างดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าจากการติดตัง้โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์รวมถึงการจดัการเรื่องตน้ทนุท่ีดีขึน้  
 

ธุรกิจที่ประเทศมาเลเซีย ไดเ้ริ่มเขา้สู่วงการบรรจุภณัฑก์ระดาษ ดว้ยโปรเจคบรรจภุณัฑอ์าหารที่ท  าจากกระดาษ โดยเป็นการรว่มมือกัน
กบัหนึ่งในลกูคา้ขา้มชาติ ซึ่งบรรจภุณัฑช์ามกระดาษนีไ้ดเ้ริ่มผลิตและออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกัด )มหำชน( 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

 
 

17 
มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทท่ีมีนวัตกรรมท่ีดีต่อโลก และท่ีดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจในบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 

B) งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิน้ปี 2565 เพิ่มขึน้จากก าไรที่เกิดขึน้

ระหว่างงวดสุทธิหักดว้ยผลขาดทุนจากการแปลงค่างบ

การเงินในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

• ฝ่ายบริหารสามารถรกัษาระดบัหนีส้ินไวไ้ด ้แมห้ลงัจากซือ้

กิจการ Skypet และโครงการกรีนฟิลด์ในช่วงปี 2565 

อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทนุอยู่ที่ 1.16 เท่าในปี 2565   

• อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน 

ภาษี และค่าเสื่อมราคา จากการด าเนินงานปกติ คงตวัอยู่

ที่ 2.8 เท่า ในระหว่างปีที่ผ่านมา  

• หนีส้ินอ่ืนๆ ได้แก่ หนีส้ินที่เกิดจากสิทธิในการขายหุน้ที่

ออกใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท

ย่อยและ หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

• สินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัท ณ สิน้ปี 2565 อยู่ที่ 8,113 

ลา้นบาท 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ 

วันที่  31 ธันวาคม 2565 คิดเป็น 63% ของสินทรัพย์

ทัง้หมดของบริษัท 

• สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จากปีก่อนเนื่องจากการเขา้ซือ้ธุรกิจ 

Skypet Polymers เม่ือ 1 เมษายน 2565 และการลงทุน

ในที่ดิน อาคาร และอปุกรณข์องกลุ่มกิจการ 

• เงินลงทุนหมุนเวียนสุทธิต่อรายได ้อยู่ระหว่าง 20-25% 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

• สินทรัพย์อ่ืน ได้แก่ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ภาษีหัก ณ ที่

จ่าย และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้แม่พิมพ ์

สินทรัพย ์

SSETS 

หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย ล้านบาท) 

 7,404 7,127 

7,404 7,127 

(หน่วย ล้านบาท) 
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C) งบกระแสเงินสดรวม 

 
 

งบกระแสเงินสดรวม ส าหรบังวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565: 

 

• บรษิัท มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานรวม 886 ลา้นบาท ส าหรบังวด 12 เดือน ปี 2565  
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนของปี 2565 โดยหลกัประกอบไปดว้ย การซือ้ธุรกิจ Skypet Polymers ประมาณ 

346 ลา้นบาท การจ่ายช าระเจา้หนีค้่าหุน้จากการเขา้ซือ้ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ประมาณ 62 ลา้นบาท และการ
ลงทนุในสินทรพัยถ์าวร 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินหลักของปี 2565 โดยหลักมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าซือ้ธุรกิจ Skypet 
Polymers และการกูย้ืมเพื่อการด าเนินงานปกติ สทุธิดว้ยการช าระคืนเงินกูย้ืม และตน้ทนุทางการเงิน 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 287 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2565 
    

 

 

 

  

(หน่วย ลา้นบาท) 
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• หลักการข้อยกเว้นความรับผิด : 

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

และขอ้ความอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั การคาดการณส์ถานะทางการเงินของบรษิัท กลยทุธท์างธุรกิจ การพฒันาในส่วนของการด าเนินงานของ

บรษิัทในอนาคต และเศรษฐกิจทั่วไปในตลาดอินเดีย และทั่วโลกถือเป็นการแถลงการณเ์ชิงคาดการณล่์วงหนา้   

ขอ้ความดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง ความไม่แน่นอน และปัจจยัอื่น ๆ ทัง้ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลพัธท์ี่แทจ้รงิ ผล

การด าเนินงาน หรือความส าเร็จของบริษัท หรืออุตสาหกรรม ที่จะท าใหแ้ตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนยัอย่างมีนยัส าคญั โดย

ขอ้ความคาดการณล่์วงหนา้ดงักล่าว  

แถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้ดงักล่าว ตัง้อยูบ่นสมมติฐานหลายประการเก่ียวกบัปัจจบุนัของบรษิัท และกลยทุธท์างธุรกิจใน

อนาคต และสภาพแวดลอ้มที่บรษิัทจะด าเนินการในอนาคต  

ปัจจยัส าคญัที่อาจท าใหผ้ลลพัธ ์ผลงาน หรือความส าเร็จที่แทจ้ริงแตกต่างไปอย่างมากจากแถลงการณท์ี่เป็นการคาดการณล่์วงหนา้

ดงักล่าวรวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือขอ้บงัคบัของรฐับาลของอินเดีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปล่ียนแปลงที่เก่ียวขอ้งกับ

การบรหิารอตุสาหกรรมของบรษิัท และการเปล่ียนแปลงในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสินเชื่อทั่วไปในอินเดีย  

ข้อมูลที่มีอยู่ใน MD&A เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ของข้อมูลเท่านั้นและไม่ไดถู้กตรวจสอบอย่างอิสระ ไม่มีการเป็นตัวแทนหรือการ

รบัประกนัโดยชดัแจง้หรือโดยนยั และไม่ควรวางใจในความถกูตอ้ง เป็นธรรม หรือครบถว้นของขอ้มลูที่น าเสนอหรือมีอยู่ใน MD&A ฉบบั

นี ้ไม่มีบรษิัท หรือบรษิัทในเครือ ที่ปรกึษา หรือตวัแทนของบรษิัทยอมรบัความรบัผิดใด ๆ ต่อการสญูเสียใด ๆ  

ไม่ว่าจะเกิดขึน้จากขอ้มลูใด ๆ ที่น าเสนอหรือมีอยู่ใน MD&A นี ้โปรดทราบว่าที่ผ่านมาผลการด าเนินงานของบริษัทไม่ และไม่ควรถือ

เป็นตัวบ่งชีถ้ึงผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนีห้า้มมิใหผู้ใ้ดใหข้อ้มลูหรือใหก้ารรบัรองใด ๆ ที่ไม่ใช่อยู่ในหรือไม่สอดคลอ้งกับ MD&A นี ้

ขอ้มลูที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกันดงักล่าว หรือการเป็นตวัแทนในการหาให ้หรือท าให ้ก็ไม่ควรเชื่ อถือว่าไดร้บัอนุญาตจาก หรือ

ในนามของบรษิัท . 

บริษัทอาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงในลักษณะใด ๆ ของเนือ้หาของ MD&A นี ้โดยไม่ตอ้งมีภาระผูกพันที่จะตอ้งแจง้ให้

บคุคลใดทราบถึงการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
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ภาคผนวก 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม                                                            

 

รายการ
 สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2565

 สิน้สุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2564
%∆

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 287                   394                       -27%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,373                1,239                    11%

สนิคา้คงเหลอื 536                   579                       -7%

สนิทรัพยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 13                     2                           450%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่วัตถุดบิ 52                     14                         264%

สนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 2                       -                        0%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 98                     83                         19%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,362               2,311                   2%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 17                     18                         -4%

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ 3                       0                           598%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 2,342                2,139                    10%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 174                   191                       -9%

คา่ความนยิม 1,680                1,640                    2%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 614                   619                       -1%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 9                       10                         -10%

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 70                     70                         0%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 42                     64                         -34%

สญัญาทีเ่กดิจากสทิธใินการซือ้หุน้ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

  ของบรษัิทยอ่ยออกใหแ้กบ่รษัิท
4                       6                           -33%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 87                     59                         47%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 5,043               4,816                   5%

รวมสนิทรพัย์ 7,404               7,127                   4%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 992                   751                       32%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 602                   619                       -3%

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12                     14                         -15%

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 373                   257                       45%

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 27                     24                         14%

หนีส้นิทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 0                       -                        0%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 56                     98                         -43%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,062               1,762                   17%

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 174                   175                       -1%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,725                1,980                    -13%

หนีส้นิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ

   ของบรษัิทยอ่ยในการขายหุน้ใหบ้รษัิท
341                   290                       18%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 363                   356                       2%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 74                     80                         -8%

หนีส้นิระยะยาวอืน่ 90                     -                        0%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,765               2,881                   -4%

รวมหนีส้นิ 4,828               4,643                   4%

หุน้สามัญ 327                   327                       0%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 327                   327                       0%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,027                1,027                    0%

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 33                     33                         0%

ก าไรสะสม 915                   681                       34%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (111)                  46                         -340%

สว่นเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ย 20                     20                         0%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 2,210                2,133                    4%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 367                   350                       5%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,577               2,484                   4%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,404               7,127                   4%

สดัสว่นของหนีส้นิสุทธติอ่ทนุ (เทา่) 1.16                  1.12                      

(หน่วย ลา้นบาท) 

 



บริษัท พลำสติค และหีบห่อไทย จ ำกัด )มหำชน( 
ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

 
 

22 
มุ่งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทท่ีมีนวัตกรรมท่ีดีต่อโลก และท่ีดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจในบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 

งบกระแสเงนิสดรวม 

 

อัตราแลกเปล่ียนทีใ่ช้ในการแปลงงบการเงิน 

 

 ส าหรบังวด 

3 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2565

 ส าหรบังวด 

12 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2565

 ส าหรบังวด 

12 เดอืน

สิน้สดุวนัที ่

31 ธ.ค. 2564

กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน

ก าไรกอ่นภาษี 144 426 387

ปรับปรุง : คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 124 482 428

ปรับปรุง : รายการปรับปรุงอืน่ ๆ 52 186 156

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์

 และหนีส้นิด าเนนิงาน
320 1,094 971

สนิทรัพย ์และหนีส้นิด าเนนิงานเปลีย่นแปลงสทุธิ 142 -129 -217

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 461 965 754

รับคนืภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -                        -                    23

ช าระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -25 -79 -53

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน 437 886 724

0

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ

ซือ้สนิทรัพยถ์าวร -92 -471 -337

ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 0                            -2 -1

เงนิรับจากการขายเครือ่งจักรและอปุกรณ์ 6 17 12

โอนออกไปเป็นสนิทรัพยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย -                        -                    57

เงนิสดจา่ยเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                        -408 -893

อืน่ๆ -13 -12 6

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -99 -876 -1,157

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) -56 241 210

เงนิฝากธนาคารทีภ่าระค ้าประกันเพิม่ขึน้ (ลดลง) -                        -                    8

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพิม่ขึน้ (ลดลง) 0                            463 1,373

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -290 -558 -283

จา่ยคนืหุน้กู ้ -                        0 -524

เงนิสดจา่ยคา่งวดหนีส้นิตามสญัญาเชา่ -5 -26 -25

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจาก ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อ านาจควบคมุบรษัิทยอ่ย
-                        40 -                    

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนยีมทางการเงนิ -                        -                    -10

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ -33 -139 -145

จา่ยเงนิปันผล -                        -59 -102

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ -384 -39 502

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ -151 -78 129

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด เปลีย่นแปลง -197 -107 198

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด ตน้งวด 637                       394                   196

เงนิสด และเทยีบเทา่เงนิสด คงเหลอืปลายงวด 440                       287                   394

INR/THB MYR/THB AED/THB

อัตราถัวเฉลีย่ 12 เดอืน ปี 2564 0.4330    7.8689    8.7118    

อัตราถัวเฉลีย่ 12 เดอืน ปี 2565 0.4465    7.9670    9.5470    

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

อัตรา ณ วันที ่31 ธ.ค. ปี 2565 0.4199    7.8304    9.4109    

(หน่วย ลา้นบาท) 
 


