
 
 
 
 

บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทยไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ส าหรับงวดส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560  

งบก าไรขาดทุน 

ข้อสังเกต EBITDA คือ ก ำไรรวม ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย EBITDA 
คือ ก ำไรรวม ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้นิติบุคคล   

 ไตรมาส 2/2560 ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 10.3% เทียบกบัไตรมาส 1/2560 ขณะท่ีก าไรสุทธิคร่ึงปีแรก
ลดลง 0.5% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัในปีก่อน 

 ไตรมาส 2/2560 ก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 6.1% เทียบกบัไตรมาส 1/2560 ขณะท่ีก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 
4.4% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2559 โดยภาพรวมแลว้ ก าไรขั้นตน้คร่ึงปีแรกของปี 2560 เพิ่มข้ึน 
1.7% เทียบปีก่อน 

 ไตรมาส 2/2560 ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เพิ่มข้ึน 
8.5% เทียบกบัไตรมาส 1/2560 และเพิ่มข้ึน 4.2% เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2559  

ล้านบาท Q2'60 Q1'60
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เปลีย่นแปลง 
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เปลีย่นแปลง 

เทียบ Q2'59

6 เดือน'60 6 เดือน'59

% 

เปลีย่นแปลง

เทียบปีก่อน
ขาย 396.7 392.8 1.0% 396.7 377.2 5.2% 789.5 755.2 4.5%
ตน้ทุนขาย 331.1 330.9 0.1% 331.1 314.3 5.3% 662.0 629.9 5.1%
ก าไรขั้นต้น 65.6 61.8 6.1% 65.6 62.9 4.4% 127.5 125.3 1.7%
อตัราก าไรขั้นต้น 16.5% 15.7% 0.8% 16.5% 16.7% -0.1% 16.1% 16.6% -0.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 37.7 37.6 0.0% 37.7 34.1 10.4% 75.3 67.5 11.5%
รายได้อ่ืน 3.5 2.0 75.3% 3.5 1.4 157.7% 5.5 5.2 6.3%
EBITDA 64.3 59.2 8.5% 64.3 61.6 -4.2% 123.5 126.2 -2.2%
EBITDA Margin % 16.2% 15.1% 1.1% 16.2% 16.3% -0.1% 15.6% 16.7% -1.1%
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 32.8 33.0 -0.7% 32.8 31.5 4.0% 65.8 63.1 4.1%
EBIT 31.5 26.2 20.1% 31.5 30.1 4.5% 57.7 63.0 -8.5%
EBIT Margin % 7.9% 6.7% 1.3% 7.9% 8.0% -0.1% 7.3% 8.3% -1.0%
ตน้ทุนทางการเงิน 0.1 0.1 -32.8% 0.1 0.2 -64.1% 0.2 1.9 -88.3%
ก าไรก่อนภาษี 31.4 26.1 20.4% 31.4 29.9 5.1% 57.5 61.2 -6.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.7 2.8 104.6% 5.7 6.2 -6.8% 8.5 12.0 -28.8%
ก าไรสุทธิ 25.7 23.3 10.3% 25.7 23.7 8.1% 48.9 49.2 -0.5%
อตัราก าไรสุทธิ 6.5% 5.9% 0.6% 6.5% 6.3% 0.2% 6.2% 6.5% -0.3%



 
 
 
 

 ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับคร่ึงปีแรก 2560 ลดลง 
2.2% จาก เม่ือเทียบปีก่อนในรอบระยะเวลาเดียวกนั อนัสืบเน่ืองมาจากผลประกอบการของไตร
มาส 1/2560 ท่ีลดลง ตามสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่วนหน่ึงเกิดจากค่าแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน 
รวมถึงค่าใชจ่้ายดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีเพิ่มข้ึนจากการเตรียมพร้อมดา้นบุคลากร และค่าใชจ่้ายดา้น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ปริมาณการผลิตในคร่ึงปีแรก 2560 เพิ่มข้ึน 1% เทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยเพิ่ม
จากการเพิ่มข้ึนของโครงการใหม่ๆท่ีมาจากกลุ่มลูกคา้รายเดิม และกลุ่มลูกคา้รายใหม ่ซ่ึงเป็นจุดท่ี
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 อตัราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวยีน เพิ่มข้ึนจาก 2.3 เท่า ในปี 2559 เป็น 3.0 เท่า ณ 30 มิ.ย. 2560 
แนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ล้านบาท ส้ินสุด 30 ม.ิย. 60 ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59 เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.6 6.0 -2.3 -39.3%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 408.6 392.9 15.7 4.0%
สินคา้คงเหลือ 102.3 113.1 -10.9 -9.6%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20.9 33.4 -12.5 -37.3%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 535.4 545.4 -10.0 -1.8%
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 565.1 569.8 -4.6 -0.8%
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ์ 68.8 80.4 -11.6 -14.4%
สินทรัพยอ่ื์น 62.8 66.1 -3.3 -4.9%
รวมสินทรัพย์ 1,232.1 1,261.6 -29.5 -2.3%
เงินกูร้ะยะสั้น 5.0 55.0 -50.0 -90.9%
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 154.2 166.9 -12.7 -7.6%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20.5 10.7 9.8 91.8%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 179.7 232.6 -52.9 -22.8%
หน้ีสินอ่ืน ๆ 21.0 18.6 2.4 12.9%
รวมหนีสิ้น 200.7 251.2 -50.5 -20.1%
หุน้ท่ีออกและช าระแล้ว 253.8 253.8 0.0 0.0%
ก าไรสุทธิท่ียงัไม่ได้จดัสรร 449.2 428.2 21.0 4.9%
ส ารองอ่ืน ๆ 328.4 328.4 0.0 0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,031.5 1,010.4 21.0 2.1%



 
 
 
 

งบกระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน เป็นเงิน
123.9 ลา้นบาท เพียงพอเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และการช าระภาษีนิติบุคคล รวมเป็นเงิน 24.7 
ลา้นบาท และยงัคงมีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการด าเนินงาน เป็นเงิน 99.2 ลา้นบาท 

 ปี 2560 ระหวา่งคร่ึงปีแรก บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยถ์าวร 31.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น
ใหม่ประเภทแม่พิมพ ์เป็นหลกั เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิตในอนาคต 

 บริษทัมีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเงิน 3.6 ลา้นบาท 

 

 

 

ล้านบาท
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด - เงินสดและเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 6.0
ก าไรก่อนภาษี 57.5
ปรับปรุง : ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย 65.8
ปรับปรุง : รายการปรับปรุงอ่ืน ๆ 0.7
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน ก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิ้นด าเนินงาน 123.9
สินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงานเปล่ียนแปลงสุทธิ -4.6 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 119.4
ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล -20.2 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 99.2
ซ้ือส้ินทรัพยถ์าวร -31.1 
เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 7.7
กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน -23.4 
จ่ายเงินปันผล -27.9 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น -50.0 
ช าระดอกเบ้ีย -0.2 
กระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน -78.2 
เงินสด และเทียบเท่าเงินสด เปลีย่นแปลง -2.4 
เงินสด และเทียบเท่าเงินสด คงเหลือปลายงวด 3.6

ส าหรับรอบระยะเวลา 31 ม.ค. 2560 ถึง 30 ม.ิย.2560



 
 
 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 

 ปัจจุบนั บริษทัปราศจากภาระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาว และยงัมีความสามารถท่ีจะสร้างกระแสเงิน
สดอิสระท่ีเป็นบวกได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน สภาพคล่อง 30 มยิ.60 31 ธค.59
อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 3.0 2.3 

อตัราส่วนภาระหนี้ 30 มยิ.60 31 ธค.59
อตัราส่วนหน้ีสิน / ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.0 0.0
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย / ส่วนของ 0.0 0.1



 
 
 
 

ติดต่อบริษทั:  

Kritsada Sirivorapat (CFO) +662 8972 250 Ext: 193    Email: kritsada.s@thaiplaspac.com 

การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกจิ 
การน าเสนอขอ้มูลน้ี ประกอบไปดว้ย “ข้อความท่ีเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต” ( “Forward-Looking Statements”) เก่ียวกบั
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ บริษทัพลาสติคและหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัท ซ่ึงจดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานของ 
ความเช่ือ สมมติฐาน ความคาดหวงั และการประมาณการ ของผูบ้ริหาร เก่ียวกับผลการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ และ
เหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยขอ้มูลเท่าท่ีผูบ้ริหารมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ งน้ี ข้อความใดท่ีข้ึนต้นด้วย หรือตามด้วย หรือ
ประกอบดว้ย ค าว่า “ประมาณการ” “ท านายว่า” “น่าจะ” “สามารถท่ีจะ” “วางแผนไวว้่า” “อาจ” “คาดการณ์ว่า” “อาจจะ” 
“จะ” “ตั้งใจวา่” “มุ่งหวงัวา่” “คาดหวงัวา่” “เช่ือวา่” “ตั้งเป้าหมายวา่” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั หรือค า
ท่ี “คาดการณ์ล่วงหนา้” “คาดคะเน” มีความหมายเชิงปฏิเสธ ลว้นแลว้แต่เป็นการระบุหรือบ่งช้ีถึงลกัษณะของขอ้ความท่ีเป็น
การคาดการณ์ในอนาคต รวมไปถึงการท านาย การประมาณการ และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ
ของตลาด ซ่ึงอาจไม่จ าตอ้งเป็นการช้ีวดัถึงความชดัเจนแน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต หรือแนวโนม้ของผลประกอบการ
ของบริษทั ทั้งน้ี ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงขอ้ความอ่ืนท่ีมีความเก่ียวโยงกบัเหตุการณ์และผลลพัธ์ใน
ไม่ใช่การกล่าวอา้งถึงขอ้ความอนัเป็นขอ้เท็จจริงในอดีต อนาคต และเก่ียวพนักบัความเส่ียงทั้งท่ีปรากฏอยูแ่ลว้หรือยงัไม่
ปรากฏ รวมถึงความไม่แน่นอน และปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทั อนัอาจท าใหผ้ลลพัธ์ ผล
ประกอบการ หรือการบรรลุเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของบริษทั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากความคาดหวงัในผลลพัธ์ ผล
ประกอบการ หรือการบรรลุเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงเขา้ใจความหมายไดโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายจากขอ้ความท่ีเป็นการ
คาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว 


