
บริษัท พลาสติคและหีบหอไทยไทย จํากัด (มหาชน) 

รายงานการวิเคราะหและบริหารจัดการ  

สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุด 30 มิถุนายน 2559 

ตาราง 1 งบกําไรขาดทุน หนวย : ลานบาท 

%Δ  

59 เทียบ 58

ไตรมาส 2 

ป2559

ไตรมาส 2 ป
2558 

%Δ  

59 เทียบ 58
6 เดือน ป 

2559 

6 เดือน ป 
2558 

ขาย -4.9% 377.2  396.6  -6.5% 755.2 808.0  

ตนทุนขาย -7.1% 314.3  338.3  -6.9% 629.9 676.5  

กําไรข้ันตน 7.9% 62.9  58.3  -4.7% 125.3  131.5  

อัตรากําไรขั้นตน 2.0% 16.7% 14.7% 0.3% 16.6% 16.3% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 8.9% 34.1  31.3  8.7% 67.5  62.1  

รายไดอ่ืน -46.9% 1.37  2.6 5.3% 5.2  5.0  

EBITDA* 5.0% 61.6  58.7  -8.9% 126.2  138.5  

EBITDA  Margin %** 1.5% 16.3% 14.8% -0.4% 16.7% 17.1% 

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตดัจาย 8.1% 31.5  29.2  -1.6% 63.1  64.2  

กําไรสุทธิกอนภาษี (EBIT) 2.1% 30.1  29.5  -15.2% 63.0  74.3  

กําไรสุทธิกอนภาษี  (EBIT Margin %) 0.5% 8.0% 7.4% -0.8% 8.3% 9.2% 

ตนทุนทางการเงิน -89.8% 0.2  2.4 -64.3% 1.9  5.3  

กําไรกอนภาษี 10.2% 29.9  27.1  -11.4% 61.2  69.1  

ภาษีเงินไดนิติบคุคล 8.2% 6.2 5.7  -15.8% 12.0 14.2 

กําไรสุทธิ 10.7% 23.7  21.4  -10.3% 49.2  54.8  

อัตรากําไรสุทธิ 0.9% 6.3% 5.4% -0.3% 6.5% 6.8% 

หมายเหตุ.-ยอดขาย ไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับ ไตรมาส 2/2558 1.1 ลานบาท, สําหรับรอบ 6 เดือน ป 2558 0.9 ลาน
บาท สําหรับ ไตรมาส 2/2559 0.05 ลานบาท และ สําหรับรอบ 6 เดือน ป 2559 ไมมี   

*EBITDA หมายถึง กําไรสุทธิกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษ ีคาเสื่อมราคา และคาใชจายตดัจาย

**EBITDA MARGIN (%) หมายถงึ อัตรา %  EBITDA ตอยอดขาย



 

 

การวิเคราะหอัตราสวนจากรายงานทางการเงิน โดยเทียบไตรมาส 2/2559 เทียบกับไตรมาส 2/2558 ดังน้ี 

 ไตรมาส 1 ป 2559 อัตราสวนกําไรสุทธิ เพ่ิมข้ึน 10.7%  

 อัตราความเปลี่ยนแปลง อัตรากาํไรสุทธิ ,  EBITDA(%) และ อัตรากาํไรข้ันตน สงูข้ึน 10.7%, 5%, 8% ตามลาํดับ  

 กําไรข้ันตน ไตรมาส 1/2559  62.9 ลานบาท หรือคิดเปน 17% ตอยอดขาย  เทียบกบัปกอน 58.7 ลานบาทหรือคิดเปน 

15% อตัรากาํไรขั้นตน เพ่ิมขึ้น  2% 

 EBITDA  61.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5% , EBITDA Margin  16% เพ่ิมข้ึน 1.5% 
 กําไรสุทธิ 23.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11% ,  อัตรากาํไรสุทธิไตรมาส 2/2559  6.3% เพ่ิมข้ึน  0.9% 
 ยอดขายไตรมาส 2/2559  ลดลง อันเปนผลมาจากราคาขายสินคาที่ต่ําลง ตามกลไก ของราคาเมด็พลาสติคทีต่่ําลง  เม่ือเทียบ

กับปกอนในชวงเวลาเดียวกัน 
 ไตรมาส 2/2559  อยูในชวงการปรับตัว จากราคาเม็ดพลาสติค ที่ผนัผวน ระหวางไตรมาส  ในชวงคาบเกี่ยวระหวางการ

ปรับราคาขาย ตามราคาตนทุนวัตถดุิบใหสอดคลองกัน 
 ตนทุนทางการเงินลดลง อันเปนผลมาจาก การบริหารกระแสเงินสดสวนเกิน โดยนําไปปดยอดชําระเงินกูสถาบันการเงิน 

ทั้งจํานวน 
 กระแสเงินสดทีนํ่ามาชําระสถาบันการเงิน ไดมาจากการกระแสเงินสดจากดาํเนินงานและ จากผูเขามาใชสทิธิแปลงหุน 

TPAC W1 ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ซึ่งเปนการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 
 หลังจากที่เริ่มมกีารชะลอตัวของการบริโภคในประประเทศ ในไตรมาส 1  ที่ผานมา ซึ่งภาพในไตรมาส 2  เปนสัญญาณใน

แงดีที่ไดเห็นถึงการสั่งซื้อของลกูคาที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งเปนแนวโนมที่ด ี
 สถานะการเงินของ บริษัท ไมมีภาระหนี้สินคงคาง สถาบันการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2  โดยการใหความเห็นของกรรมการ 

จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล เปนจํานวนเงิน  0.10  บาท ตอหุน โดยจะประกาศจายเงินปนผลใน
วันที่ 8 กันยายน 2559 และปดสมดุทะเบียนหุนในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานะการเงิน จากงบดลุ บริษัท มีความพรอมของศักยภาพในการขยายการลงทุนในโอกาสอันใกลท่ีจะเขามา 
 กระแสเงินสดสวนเกิน จากการบริหารจัดการ และจากผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  อัตราการใชสิทธิ 97.6%  ถือ

ไดวาเปนความสําเร็จในการบริหารจัดการ  อันเปนผลทําใหบรษิัทสามารถชําระภาระหน้ีสถาบันการเงินท้ังหมด ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา จํานวนรวม162.3 ลานบาท  ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 บริษัทไมมีภาระหน้ีระยะสั้น และยาวใด 
ๆ คงเหลือท้ังสิ้น   

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แสดงสภาพคลองสงูข้ึน จาก 1.7 เทา เปน 3.1 เทา 

ตาราง 2:  สถานะทางการเงิน (หนวย ลานบาท) 

  
 %Δ  

2559 VS 2558 
As at As at 

30-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-58 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 137.0% 8.8  3.7  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 7.2% 383.0  357.3  

สินคาคงเหลือ -0.3% 89.8  90.0  

ส้ินทรัพยหมุนเวียนอื่น 89.4% 4.2  2.2  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7.2% 485.7  453.2  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ -2.6% 533.9  548.0  

เงินจายลวงหนาคาแมพิมพ -38.4% 45.1  73.3  

สินทรัพยอ่ืน 10.7% 92.9  84.0  

รวมสินทรัพย -0.1% 1,157.7  1,158.5  

เงินกูระยะส้ัน -100.0% 0.0  51.2  

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น -24.8% 152.3  202.4  

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหน่ึงป -100.0% 0.0  37.3  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -47.0% 6.3  11.9  

รวมหนี้สินหมุนเวียน -47.6% 158.6  302.9  

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 

-100.0% 0.0  73.8  

หน้ีสินอื่น ๆ 31.9% 18.4  14.0  

รวมหนี้สิน -54.7% 177.1  390.7  

หุนสามัญ 0.0% 255.0  255.0  

หุนท่ีออกและชําระแลว 21.6% 253.8  208.8  

อัตรากําไรสุทธิ -2.9% 398.4  410.5  

สํารองตามกฎหมาย 121.1% 328.4  148.5  

รวม สวนของผูถือหุน 27.7% 980.6  767.8  

รวมหนี้สิน และสวนของผูถือหุน -0.1% 1,157.7  1,158.5  



 

  

หุนที่ออก ราคาที่ใชสิทธิ 
ใชสิทธิ กอน 

2559 
ใชสิทธิ ณ 31 
มีนาคม 2559 

ใชสิทธิ ณ 19 
พฤษภาคม 

2559 

รวมใชสิทธิ
ภายในป2559 

ไมมีการใช
สิทธิ 

TPAC-W1 50,000,000 5.0 4,099,919 28,638,900 16,078,876 44,717,776 1,182,305 

% การใชสิทธิ 8.2% 57.3% 32.2% 89.4% 2.4% 

มูลคาการใชสิทธ ิ 20,499,595 143,194,500 80,394,380 223,588,880 5,911,525 

        
TPAC ESOP 5,000,000 4.0 4,666,500 264,500 69,000 333,500 0 

% การใชสิทธ ิ 93.3% 5.3% 1.4% 6.7% 0.0% 

มูลคาการใชสิทธ ิ     18,666,000 1,058,000 276,000 1,334,000 0 
 
 

 หุนท่ีออกและชําระแลว เพิ่มข้ึน 45.1 ลานบาท สูงข้ึนเมื่อเทียบในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมา เปนการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TPAC W1 และ ESOP ซึ่งใชสิทธิภายในป จากราคา Par value 1.-/หุน 

 สํารองอื่น ๆ เพิ่มข้ึน 121.1% จากสวนเกินมลูคาหุน ของผูมาใชสิทธิ TPAC W1 

 สวนของผูถือหุน 980.6 ลานบาท เพิ่มข้ึน  27.7% เปนเงิน 212.8 ลานบาท  สวนหน่ึงไดมาจากผูมาใชสิทธิ TPAC W1 

และ ESOP จํานวน 224.9 ลานบาท นําไปจายเงินปนผลประจําป 2558 จํานวน 59.4 ลานบาท และมาจากกําไรสุทธิ 
รอบระยะเวลา 6 เดือน  สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 47.3 ลานบาท 

1. ฿ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 TPAC-W1 with ฿ 5.00 strike and optional maturity dates 21st May-2016. 44,717,776 number of TPAC-W1 warrants 

were exercised in H1-2016 with total value of ฿223.59MM Baht  

TPAC ESOP with ฿ 4.00 strike and optional maturity dates of 21st May-2016. 333,500 number of TPAC-W1 warrants 

were exercised in H1-2016 with total value of ฿1.33MM Baht. 



งบกระแสเงินสด          หนวย : ลานบาท 

เริ่มตน 1 มกราคม 2559 
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 

เงินสดและเทียบเทาเงินสด - เงินสดและเทียบเทาเงินสดตนงวด 3,693 

กระแสดงเนสดจากการดําเนินงาน   

กําไรกอนภาษ ี 61,172 

ปรับกลับ : คาเสือ่มราคา และคาใชจายตดัจาย 63,147 

ปรับกลับ : การปรับปรุงอ่ืน ๆ(2) 4,253 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 128,572 

เงินทุนหมุนเวียน สุทธิ -81,558 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 47,014 

ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล -20,100 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 26,914 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   

ซื้อสิ้นทรัพยถาวร -23,088 

ดอกเบี้ยรับ 25 

จากการขายอุปกรณ 22 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -23,041 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการจัดหาเงิน   

เงินสดจากผูมาใชสิทธิ TPAC-W1 224,923 

คืนเงินกูระยะยาว สถาบันการเงิน -110,789 

จายเงินปนผล -59,418 

เงินกูยืมระยะสั้นลดลง -51,185 

ชําระดอกเบี้ย -1,989 

คืนเงินกูตามสัญญาเชาทางการเงิน -357 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,185 

เงินสด และเทียบเทาเงินสด เพิ่มข้ึน 5,058 

เงินสด และเทียบเทาเงินสด คงเหลือปลายงวด 8,751 

 

 

 

 



 กิจกรรมดําเนินการ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซ่ึงเห็นไดจากกระแสเงินสดจากการดําเนินการ 128.6 
ลานบาท ซึ่งเพียงพอกับการนํามาชําระเงินทุนหมุนเวียน และ ภาษีเงินไดนติิบุคคล  จํานวน 101.6 ลานบาท รวมถึง
นํามาจายเพื่อการลงทุน 23 ลานบาท และยังคงมีกระแสเงินสดคงเหลือเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป 

 
  ในระหวางป 2559 บริษัท ยังไดลงทุนโดยการนําเทคโนโลยีช้ันนําระดับสากล โดยการซื้อเคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยชีั้น

นํามาใชในการผลิต  เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ เปนเงิน 23 ลานบาท   
 

 แมกระน้ัน บริษัทก็ยังคงเหลือกระแสเงินสดสวนเกิน ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 เปนเงิน 8.8 ลานบาท ในขณะเดียวกันก็
ปราศจากภาระหน้ีทางการเงินใด ๆท้ังสิ้น ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________ 
2) รายการปรับปรุงอื่น ประอบดวย  : กําไรจากการขายทรัพยสิน , กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน , การดอยคาของสินทรัพย, สํารอง
ผลตอบแทนระยะยาวของพนักงาน และรายไดดอกเบ้ีย และคาใชจายอื่น  

 

 

 

 

 



อัตราสวนทางการเงิน 

ณ 30 มิถุนายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2515 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 3.06x 1.50x

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของเจาของ -0.01x 0.21x

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย(ICR)* 123.02x 12.29x

DSCR** 251.62x 5.00x

หมายเหตุ.- *ICR  คํานวณมาจาก EBIT ในไตรมาส 1/2559 และ ดอกเบีย้จาย ของไตรมาส 1/2559 

**DSCR คํานวณมาจาก EBITDA ณ ส้ินไตรมาส 1/2559 และดอกเบ้ียประจําไตรมาส1/2559 รวมถึงเงนิตนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายใน 1 ป 

   (นาย เควิน คูมาร ชารมา) 

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 



TPAC Contacts: 
Alok Kothari (Group CFO) +662 8972 250 Ext: 216 Email: kothari@thaiplaspac.com  
Anong Sompittayanurak (Company Secretary) +662 8972 250 Ext:180: Email: anong@thaiplaspac.com 

Notes  
Always read MD&A together with the published financial statements to get complete details and understanding. 

Forward-looking Statements  
The statements included herein contain “forward-looking statements” about the [financial condition and results of operations] of Thai 
Plaspac Public Company Limited (the “Company”), which are based on management’s current beliefs, assumptions, expectations and 
projections about future economic performance and events, considering the information currently available to the management. Any 
statements preceded by, followed by or that include the words “targets”, “believes”, “expects”, “aims”, “intends”, “will”, “may”, 
“anticipates”, “would”, “plans”, “could”, “should, “predicts”, “projects”, “estimates”, “foresees” or similar expressions or the 
negative thereof, identify or signal the presence of forward-looking statements as well as predictions, projections and forecasts of the 
economy or economic trends of the markets, which are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Company. 
Such forward-looking statements, as well as those included in any other material discussed at the presentation, are not statements of 
historical facts but concern future circumstances and results and involve known and unknown risks, uncertainties and other important 
factors beyond the Company’s control that could cause the actual results, performance or achievements of the Company to be 
materially different from the expectations of future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-
looking statements.  

Factors that could contribute to such differences include, but are not limited to: the highly competitive nature of the industries in 
which the Company operates; exposures to macro-economic, political, legal and regulatory risks; dependence on availability, 
sourcing and cost of raw materials; ability to maintain cost structure and efficient operation of manufacturing facilities; shortages or 
disruptions of supplies to customers; operational risks of production facilities; changes in laws and regulations relating to consumer 
packaging; the impact of environmental, health and safety laws and regulations.  

All such factors are difficult or impossible to predict and contain uncertainties that may materially affect actual results.  
The results of operations for the periods reflected herein are not necessarily indicative of results that may be achieved for future 
periods, and the Company’s actual results may differ materially from those discussed in the forward-looking statements as a result of 
various factors not foreseen at the time of giving this presentation.  

This statement must not be treated as advice relating to legal, taxation, financial, accounting or investment matters. You acknowledge 
that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Company and of the risks 
and merits of any investment in the Shares, and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your 
own view of the potential future performance of the Company’s business.  


