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ข้อมูลเกีย่วกบับริษทั 

 

 TPAC เป็นหนึง่ในผู้น ำด้ำนผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ พลำสตกิทรงรูป ระดบัแนวหน้ำ ซึง่ให้บริกำรแก่ลกูค้ำ  
ชัน้น ำระดบัสำกล มำเป็นเวลำยำวนำนมำกว่ำ 33 ปี 

 บริษัท มีควำมสมัพนัธ์อนัยำวนำนในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ควบคูไ่ปกบัลกูค้ำ โดยออกแบบ วิจยั พฒันำ ร่วมกนัอย่ำง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีสงูด้วยคณุภำพ และมำตรฐำนระดบัสำกล 

 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ร่วมกับควำมเช่ียวชำญของบุคลำกร ในฝ่ำยวิจยัพฒันำผลิตภณัฑ์ 
เร่ิมจำกกำรออกแบบ และสร้ำงแบบจ ำลองโดยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้นแบบสินค้ำ จนถึ งกระบวนกำรผลิตอย่ำง
สมบรูณ์ 

 บริษัท มีทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์สงูมำกกว่ำ 30 ปี ครอบคลมุตัง้แต ่วตัถดุบิ กระบวนกำรผลิต
ตลอดจนกำรประกนัคณุภำพสนิค้ำ 

 โรงงำนทัง้ 3 แห่งของบริษัท ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ  มีมำตรฐำนระดบัสำกล เพ่ือรองรับกำรบรรจุภณัฑ์ เพ่ือกำรอุปโภค 
บริโภค รวมถึงยำ และเวชภณัฑ์ตำ่งๆ 

 บริษัท ให้บริกำรออกแบบครบวงจร ส ำหรับบรรจุภณัฑ์ ประเภท ขวด ฝำ ถ้วย และภำชนะบรรจุภณัฑ์ จำกพลำสตกิ 
รูปแบบอ่ืนๆ 

 ภำยใต้กำรรับรอง มำตรฐำนในระบบ ISO 9000:2008 และ GMP ตลอดจนห้องควบคมุควำมสะอำด (clean room) 

เป็นสิง่ยืนยนัด้ำนสขุอนำมยั และควำมปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคสงูสดุ 

ทศิทางการด าเนินธุรกิจ 
2526      เร่ิมประกอบธรุกิจในโรงงำน ยำ่นสำธุประดษิฐ์ กรุงเทพฯ  
2530      เปิดด ำเนินกำรในโรงงำนท่ี 1 ซึง่สร้ำงขึน้ใหม่ท่ีซอยเทียนทะเล 15 ย่ำนบำงขนุเทียน 
2540      ขยำยกำรด ำเนินกำรในโรงงำนแหง่ที่ 2 ที่ซอยเทียนทะเล 30 
2546      ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GMP 
2548      จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ MAI 
2553      ขยำยกำรด ำเนินงำนในโรงงำนแหง่ที่ 3 เช่ือมตอ่กบัโรงงำน 2 
2558      สร้ำงอำคำรคลงัสนิค้ำในท่ีดนิสว่นขยำย 
2558      ครอบครัว โลเฮีย เข้ำถือครองหุ้นสวนใหญ่ พร้อมวำงนโยบำย และบริหำรงำน เพ่ือก้ำวไปสูก่ำรขยำยตวัใน   
              ระดบัสำกล 
2559      เร่ิมเปิดด ำเนินกำร อำคำรคลงัสนิค้ำแหง่ที่ 4เช่ือมตอ่กบัโรงงำน 2 เพ่ือขยำยคลงัสนิค้ำ  

 
 
 

โครงสร้างรายได้ 

 
โครงสร้างรายได้ 2559 % 2558 % 2557 % 

อาหารและเครื่องดื่ม 782 51% 810 50% 826 49% 
ของใชส้่วนบุคคลและเวชภณัฑ ์ 452 29% 428 27% 488 29% 
ของใชใ้นครวัเรอืน 257 17% 305 19% 307 18% 
รายไดอ้ื่น 43 3% 53 4% 65 4% 
รวมรายได้ 1,534 100% 1,596 100% 1,686 100% 

 

Stock Data 

  (30/12/59)   
 2559 2558 2557 

Paid-up (MB.) 253.82 208.77 201.3
3 Listed share (M.) 253.82 208.77 201.3
3 Par (B.) 1.00 1.00 1.00 

Market Cap (MB.) 1,840.18 1,732.76 1,107
.30 Price (B./share) 7.25 8.30 5.50 

EPS (B.) 0.44 0.51 0.46 
 
 

ข้อมูลสถิติ 
 (30/12/59)   

 P/E P/BV Div.Yield 
YieYield TPAC (x) 18.95 1.88 2.84 

INDUS – mai (x) N/A 5.24 0.41 
INDUS – SET (x) 21.62 2.69 2.15 
mai (x) 63.27 3.86 1.24 
SET (x) 18.55 1.96 3.04 

 

 

Recent Research 

 

 
 

CG Report Score 

 

 

 

THSI  List 

 
        

 
 

Shareholder Structure (16/03/2560) 

 
ผูถ้อืหุ้น จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) % 
นายอานุช โลเฮยี 153 60.28 
นายเอกวฒุ เนื่องจ านง
mnong 

22 8.82 
ไทย เอน็ ว ีด ีอาร ์ 16 6.38 
นายธรีวทิย์ บุษยโภคะ
apoka 

10 4.16 
รายย่อย 51 20.36 

 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

  2559 2558 2557 
ROE (%) 11.80 14.29 13.92 
ROA (%)  10.60 11.72 10.86 
D/E (X)  0.25 0.51 0.79 
GP Margin (%) 16.90 15.95 14.18 
EBIT Margin (%) 8.36 8.79 7.72 
NP Margin (%) 6.84 6.53 5.54 

 
 

โครงสร้างเงนิลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)        

 

 

   
                                                          

 2559 2558 2557 
Current Liabilities 232.58 302.85 400.69 
Non-Current 
Liabilities 

18.60 87.83 144.41 
Shareholders’ 
Equity 

1,010.44 767.78 690.61 
 
 
รายได้จาการด าเนินงาน 

 

 
 

 

 วันที่จัดท า 12 พฤษภาคม 2560 
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แผนการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัท มีอตัรำ กำรเติบโตของกำรผลิตใน 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ระหว่ำงปี 2554-2559 โดยเฉลี่ย 9% และคำดหมำยถึงกำร

เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งเกิดจำกกำรใช้พลำสติก ทดแทน วัสดุอ่ืน เช่น แก้ว โลหะ และกระดำษท่ีเพิ่มขึน้ ด้วยข้อ
ได้เปรียบในด้ำน คณุสมบตั ิกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ ควำมยัง่ยืน และควำมคุ้มคำ่ ด้ำนต้นทนุรวม 

 จำกกำรสร้ำงสม ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ด้ำนพลำสตกิ และ ควำมสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัลกูค้ำ TPAC คำดหวงัทีจ่ะ
เติบโตไปพร้อมอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์พลำสติก โดยมุ่งเน้นท่ีบรรจุภณัฑ์พลำสติกทรงรูป พร้อมกับกำรขยำยกำร
ด ำเนินกำรไปยงัประเทศในภมูิภำคเอเซีย 

 กำรศกึษำ ธุรกิจอุตสำหกรรม บรรจุภณัฑ์ พลำสติก มุ่งขยำยไปยงัภูมิภำคเอเซีย บริษัทเช่ือมัน่ ถึงศกัยภำพในกำร
ควบรวมกิจกำร เพ่ือสร้ำงกำรเตบิโต ของรำยได้ในอีกทำงหนึง่ 

 กล่ำวโดยสรุป บริษัทยังคงก้ำวต่อไป ในกำรสร้ำงฐำนกำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ในระดบัสำกล ทัง้จำก
ภำยในโดยตรง หรือจำกกำรเติบโตภำยนอก เพ่ือรองรับลูกค้ำในระดบัสำกล ครอบคลุมถึงลูกค้ำในต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะในภำคพืน้เอเชีย 
 

จุดเด่นการลงทุนในปี 2559 
 ก ำไรสทุธิ 104.9 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึน้ 0.7% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน  

o อตัรำก ำไรสทุธิ เพิม่ขึน้จำกเดมิ 6.6% ในปี 2558 เป็น 6.9% ในปี 2559 ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมำจำกกำรลดลง
ของดอกเบีย้ จำกกำรช ำระหนีคื้นระยะยำวในปี 2559 

o จำกกำรท่ี TPAC มีประสบกำรณ์ยำวนำนถึง 33 ปี ท ำให้บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรได้รับโครงกำร
ใหม่ๆ ในปี 2559 รวมถึงกำรบริหำรจดักำรเป็นไปในทศิทำงท่ีดี และคำดว่ำกำรเจริญเตบิโตจะเป็นไปอย่ำง
ตอ่เน่ืองจนถึงปี 2560 

 แนวโน้มของปริมำณกำรขำยของบริษัท ยงัคงเป็นไปในทศิทำงท่ีดี 
o ปริมำณกำรขำยเพิ่มขึน้ 1% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน แม้ว่ำจะมีกำรชะลอตวัไปบ้ำง จนถงึปี 

2559 
o ในปี 2559 ได้มีกำรลงทนุระยะยำว เป็นจ ำนวน 123.3 ล้ำนบำท ในส่วนของ เคร่ืองจกัรใหม่ แมพ่ิมพ์ และ

หุน่ยนต์ขบัเคลื่อน ในกำรลงทนุดงักลำ่ว บริษัทคำดหวงัจะได้รับประสทิธิผลกำรจำกผลติเพ่ือรองรับโครงกำรท่ี
จะเข้ำมำในปี 2560 นี ้

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น คดิเป็น16.9% ตอ่ยอดขำย เพิ่มขึน้ 1% โดยในปี 2558 เทำ่กบั 252.7 ล้ำนบำท และเพิม่ขึน้เป็น 
257.5 ล้ำนบำทในปี 2559 อนัเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่สงูขึน้ 

 ในปี 2559 ก ำไรก่อนหกัต้นทนุทำงกำรเงิน ภำษี และคำ่เสื่อมรำคำ(EBITDA) เทำ่กบั 257.1 ล้ำนบำท 
o อตัรำก ำไรก่อนหกัต้นทนุทำงกำรเงิน ภำษีและคำ่เสื่อมรำคำ คดิเป็น 16.9% ตอ่ยอดขำย ยงัคงระดบัใกล้เคียง

กบัปี 2558 16.9% ซึง่อยู่ท่ี 17.0%  
 

ปัจจัยความเส่ียง 

 ควำมเสี่ยงจำกด้ำนรำคำวตัถุดิบ โดยท่ีต้นทุนวัตถุดิบ เป็นปัจจัยหลกัของต้นทุนสินค้ำ และมีกำรเคลื่อนไหวของ
รำคำตลำดอยู่ในเกณฑ์สูง บริษัทได้วำงนโยบำยรำคำขำยต่อลูกค้ำให้มีกำรปรับตวัไปตำมรำคำวัตถุดิบอย่ำง
สอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลก ำไร อย่ำงไรก็ตำม อำจเกิดควำมล่ำช้ำในกำรปรับรำคำไปบ้ำงในช่วง
ระหว่ำงหนึง่ไตรมำส 

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลดลงของยอดขำย ยอดขำยของบริษัท โดยส่วนใหญ่ เป็นไปตำมยอดขำยของลกูค้ำ ซึง่กระทบ
ไปตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม สนิค้ำของบริษัทเป็น บรรจภุณัฑ์เพ่ือกำรอปุโภคบริโภคท่ีจ ำเป็น
ในชีวิตประจ ำวนั ซึง่ได้รับผลกระทบไม่มำกนกั และอยู่ในขอบเขตท่ีสำมำรถคำดกำรณ์ไว้ลว่งหน้ำ 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  10% ของรำยได้มำจำกต่ำงประเทศในสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ดังนัน้กำร
เปล่ียนแปลงคำ่เงินบำท ณ ช่วงเวลำ รับเงินกบัช่วงเวลำขำยสนิค้ำ จะมีควำมเสี่ยงจำกผลตำ่งก ำไรขำดทนุจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน เม่ือตลำดเงินตรำมีควำมผนัผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ท ำกำรท ำสญัญำซือ้ขำยอัตรำแลกเปลี่ยน
ลว่งหน้ำ เพ่ือรองรับ ณ วนัท่ีขำย 



 
 


