
 

รายงานการวเิคราะห์และบริหารจดัการ  

บริษัท พลาสตคิและหบีห่อไทยไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุด 31 มนีาคม 2560 

ตารางที ่1 : สรุปรายงานทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

  

%Δ +/- ไตรมาส 1 
2560 เทียบกับ 
 ไตรมาส 1/2559 

ไตรมาส 
1/2560 

ไตรมาส 
1/2559 

ขาย 3.9% 392.8  378.0  

ตน้ทุนขาย 4.9% 330.9  315.6  

ก าไรขั้นต้น -1.0% 61.8  62.5  

อตัราก าไรขั้นต้น -0.8% 15.7% 16.5% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 12.5% 37.6  33.5  

รายไดอ่ื้น -56.0% 2.0  4.6  

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเส่ือมราคา -9.2% 59.2  65.2  

% ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเส่ือมราคา -2.2% 15.1% 17.3% 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 4.3% 33.0  31.6  

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิและภาษ ี -22.0% 26.2  33.6  

% ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิและภาษี -2.2% 6.7% 8.9% 

ตน้ทุนทางการเงิน -92.0% 0.1  1.6  

ก าไรก่อนภาษี -18.4% 26.1  32.0  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -53.1% 2.8  6.0  

ก าไรสุทธิ -10.4% 23.3  26.0  

อตัราก าไรสุทธิ -0.9% 5.9% 6.9% 

 

รายงานการวเิคราะห์เป็นการเปรียบเทยีบผลการด าเนินการไตรมาส 1/2560 เทยีบกบัผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2559 

 ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน 2.7% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1/2559 ซ่ึงโครงการใหม่ ๆ ไดเ้ร่ิมตน้และเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองโดย

จะมีผลชดัเจนในปีน้ี 

 อตัราก าไรท่ีปรับตวัลดลงในไตรมาส 1/2560 น้ี อนัเน่ืองมาจากราคาเมด็พลาสติกท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน โดยเฉพาะ

ระหวา่งเดือน มกราคม ท่ีราคาเมด็พลาสติก ไดป้รับเพ่ิมข้ึนถึง 5% และเดือนกมุภาพนัธ์ ปรับข้ึนถึง 8% เม่ือเทียบกบั

ราคายอ้นหลงัในเดือนธนัวาคม 2559 ทั้งน้ี การเคล่ือนไหวของราคาเป็นไปตามราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลก ฝ่าย

บริหารคาดวา่ในไตรมาส 2/2560 อตัราก าไรจะเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน จากการปรับราคาขายสินคา้ตามราคาตน้ทุน

วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 1/2560 น้ี 



 

 ก าไรสุทธิ ไตรมาส 1/2560 เป็นเงิน 23.3 ลา้นบาท คิดเป็น 5.9% ของยอดขาย ลดลง 0.9% จากปีก่อน เป็นผลจากราคา

ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

ตารางที ่2 : สถานะทางการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) 

  
%Δ +/- ไตรมาส 1/2560 
เทียบกับ ไตรมาส 1/2559 

ส้ินสุด ณ ส้ินสุด ณ 

31-มี.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -25.3% 4.5  6.0  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.5% 394.9  392.9  

สินคา้คงเหลือ -7.3% 104.9  113.1  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -89.5% 3.5  33.4  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน -6.9% 507.8  545.4  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -2.7% 554.3  569.8  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ ์ -0.6% 79.9  80.4  

สินทรัพยอ่ื์น 19.4% 78.9  66.1  

รวมสินทรัพย์ -3.2% 1,220.9  1,261.6  

เงินกูร้ะยะสั้น -66.8% 18.3  55.0  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -17.1% 138.4  166.9  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.1% 10.8  10.7  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน -28.0% 167.4  232.6  

หน้ีสินอ่ืน ๆ 6.4% 19.8  18.6  

รวมหนีสิ้น -25.5% 187.2  251.2  

หุ้นสามญั 0.0% 255.0  255.0  

หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 0.0% 253.8  253.8  

ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร 5.4% 451.5  428.2  

ส ารองอ่ืน ๆ 0.0% 328.4  328.4  

รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 2.3% 1,033.7  1,010.4  

รวมหนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น -3.2% 1,220.9  1,261.6  

 

การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท ณ 31 มนีาคม 2560 เทยีบกบั 31 ธันวาคม 2559 

 ก าไรสะสม เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 5.4%  

 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน ยงัคงเป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยปราศจากหน้ีสินระยะยาว และคงเหลือหน้ีสินจาก

สถาบนัการเงินระยะสั้นเพียงเลก็นอ้ย 



 

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน ณ ส้ินไตรมาส 1/2560 อยูท่ี่ระดบั 3.0 เท่า สูงข้ึนค่อนขา้งมาก เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559 ท่ี

ระดบั 2.3 เท่า  

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,033.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัรา 2.3% เป็นจ านวนเงิน 23.3 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิในไตรมาส 1/2560  

ตารางที ่3 : กระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

  

  

ส าหรับไตรมาส 1 / 2560  
ส้ินสุด 31 มีนาคม 2560  

    

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด 6.0 

  

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน   

ก าไรก่อนภาษี 26.1 

ปรับกลบั : ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 33.0 

ปรับกลบั : การปรับปรุงอ่ืน ๆ 1.6 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 60.6 

เงินทุนหมุนเวียน สุทธิ -2.9 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 57.8 

ช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -9.4 

กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 48.3 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -13.4 

ดอกเบ้ียรับ 0.0 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.5 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -13.0 

  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการจัดหาเงิน   

เงินสดจากผูม้าใชสิ้ทธิ TPAC-W1 0.0 

คืนเงินกูร้ะยะยาว สถาบนัการเงิน 0.0 

จ่ายเงินปันผล 0.0 

เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง -36.8 

ช าระดอกเบ้ีย -0.1 

คืนเงินกูต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 0.0 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -36.9 

  

กระแสเงินสดสุทธิ เพิม่ขึ้น (ลดลง) -1.5 

เงินสด และเทียบเท่าเงินสด คงเหลือปลายงวด 4.5 

 

 

 



 

 กระแสเงินสดส่วนเกินจากการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางท่ีดี โดยมีเงินทุนหมนุเวยีน 60.6 ลา้นบาท หลงัหกัเงินทุน

หมุนเวยีนใชไ้ปสุทธิและช าระภาษีนิติบุคคล รวม 12.3 ลา้นบาท แลว้ ยงัคงมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการด าเนินงาน

คงเหลือจ านวน 48.3 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสด และเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 4.5 ลา้นบาท ณ ส้ินไตรมาส 1/2560 

ตารางที ่4: อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วน สภาพคล่อง 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 3.0  2.3 

     

อตัราส่วนภาระหนี ้ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
อตัราส่วนหน้ีสิน / ส่วนของผูถื้อหุ้น 0.0  0.0  

อตัราส่วนหน้ีสินและดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุ้น 0.0  0.1  

      

 ณ ปัจจุบนั บริษทัปลอดจากภาระหน้ีเงินกู ้และมีกระแสเงินสดส่วนเกินในทางท่ีดีข้ึน 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมดา้นสถานะทางการเงิน รวมถึงการท่ีบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อม

ดา้นบุคคลากร จะเป็นโอกาสท่ีจะสนบัสนุนการเจริญเติบโตของบริษทั ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกจิ  

การน าเสนอขอ้มูลน้ี ประกอบไปดว้ย  “ ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต( ”Forward-Looking Statements” เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ บริษทั 

พลาสติคและหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) “( บริษัท )”ซ่ึงจดัท าข้ึนบนพื้นฐานของ ความเช่ือ สมมติฐาน ความคาดหวงั และการประมาณการ ของผูบ้ริหาร เก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศยัขอ้มูลเท่าท่ีผูบ้ริหารมีอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ี ขอ้ความใดท่ีข้ึนตน้ดว้ย หรือตามดว้ย หรือประกอบดว้ย ค าว่า 

“” ประมาณการ” “ท านายวา่” “น่าจะ” “สามารถท่ีจะ” “วางแผนไวว้า่” “อาจ” “คาดการณ์วา่” “อาจจะ” “จะ” “ตั้งใจวา่” “มุ่งหวงัวา่” “คาดหวงัวา่” “เช่ือวา่” “งเป้าหมายวา่ตั้

“หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั หรือค าท่ี” คาดการณ์ล่วงหนา้” “คาดคะเน มีความหมายเชิงปฏิเสธ ลว้นแลว้แต่เป็นการระบุหรือบ่งช้ีถึงลกัษณะของ

ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมไปถึงการท านาย การประมาณการ และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของตลาด ซ่ึงอาจไม่จ าตอ้งเป็น

การช้ีวดัถึงความชดัเจนแน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต หรือแนวโนม้ของผลประกอบการของบริษทั ทั้งน้ี ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (รวมถึงขอ้ความอ่ืน

ไม่ใช่การกล่าวอา้งถึงขอ้ความอนัเป็นขอ้เทจ็จริงในอดีต แต่มีความเก่ียวโยงกบัเหตุการณ์และผลลพัธ์ใน( ใดท่ีระบุในเอกสารอ่ืนซ่ึงมีการอา้งอิงถึงในการน าเสนอขอ้มูลน้ี

อนาคต และเก่ียวพนักบัความเส่ียงทั้งท่ีปรากฏอยูแ่ลว้หรือยงัไม่ปรากฏ รวมถึงความไม่แน่นอน และปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทั อนัอาจ

ท าใหผ้ลลพัธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของบริษทั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากความคาดหวงัในผลลพัธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุ

เป้าหมายในอนาคต ซ่ึงเขา้ใจความหมายไดโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายจากขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว 


