
 

รายงานการวเิคราะห์และบริหารจดัการ  

บริษัท พลาสตคิและหบีห่อไทยไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 

ตารางท่ี 1 : สรุปรายงานทางการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 

  
+/- %  

 
2559 2558 

ขาย -3.8% 1,523.8  1,584.2  

ตน้ทุนขาย -4.9% 1,266.3  1,331.5  

ก าไรขั้นต้น 1.9% 257.5  252.7  

อตัราก าไรขั้นต้น 0.9% 16.9% 15.9% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 12.4% 139.5  124.1  

รายไดอ่ื้น -11.2% 10.4  11.7  

ก าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงนิ ภาษ ีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) -4.5% 257.1  269.2  

อตัราร้อยละ ก าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงนิภาษ ีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA  Margin %) -0.1% 16.9% 17.0% 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย -0.1% 128.8  128.9  

ก าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงนิและภาษ ี(EBIT) -8.5% 128.3  140.3  

อตัราร้อยละ ก าไรก่อนหัก ต้นทุนทางการเงนิ และภาษ ี(EBIT Margin %) -0.4% 8.4% 8.9% 

ตน้ทุนทางการเงิน -78.9% 2.0  9.3  

ก าไรก่อนภาษี -3.5% 126.3  130.9  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -19.8% 21.4 26.7  

ก าไรสุทธิ 0.7% 104.9  104.2  

อตัราก าไรสุทธิ 0.3% 6.9% 6.6% 

 

รายงานการวเิคราะห์เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินการประจ าปี 2559 เทียบกบัผลการด าเนินงานปี 2558 

 ก าไรสุทธิในปี 2559 อยูท่ี่ 104.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

o อตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนสู่ระดบั 6.9% ในปี 2559 จากระดบัท่ี 6.6% ในปี 2558 การเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนหน่ึงสืบ

เน่ืองจากการลดลงของดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากการช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวในปี 2559 

o ในดา้นของพลวตัทางการตลาดของเรา ตลาดของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดแขง็ยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ขบัเคล่ือนโดยแนวโนม้การบริโภคภายในประเทศ และ สืบเน่ืองจากเกียรติประวติัการเป็นผูน้ าตลาดตลอด 33 ปี



 

ท่ีผา่นมา ส่งผลใหบ้ริษทั ประสบความส าเร็จในโครงการใหม่ในปี 2559 และคณะผูบ้ริหารคาดหวงั แนวโนม้การ

ขบัเคล่ือนในลกัษณะน้ีจะยงัคงด าเนินต่อไปในปี 2560 

 บริษทัยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

o ยอดขายเพ่ิมข้ึนประมาณ 1% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แมว้า่จะเร่ิมด าเนินการชา้ในปี 2559 ก็ตาม 

o ในปี 2559 คณะผูบ้ริหารไดด้ าเนินการลงทุนเพ่ิมเติมอีก 123.3 ลา้นบาท ในเคร่ืองจกัรและแม่พิมพใ์หม่ ซ่ึงการ

เติบโตทางดา้นการผลิตจากการลงทุนน้ีจะเกิดผลในปี 2560 จากการท่ีสายการผลิตใหม่น้ีเร่ิมด าเนินงาน 

o การขยายธุรกิจเขา้สู่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูงข้ึนจากการท่ีตอ้งผลิตดว้ยความเร็ว

สูงเป็นจ านวนมาก และจากการผลิตสินคา้บางประเภทท่ีแตกต่างจากมาตรฐาน ส่งผลใหจ้ าเป็นตอ้งมี ระบบการ

ท างานของจกัรกล เคร่ืองจกัร และแม่พิมพ ์ท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการรับรองกระบวนการผลิต

ผลิตภณัฑท่ี์เขม้งวดข้ึน 

o ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาเตรียมการส าหรับการผลิตเพ่ือการพาณิชยท่ี์ยาวนานข้ึน ดงันั้น โครงการ

เพ่ิมก าลงัการผลิตในปี 2559 บางส่วน จะสามารถเร่ิมการผลิตเพ่ือการพาณิชยไ์ดใ้นปี 2560 

o คณะผูบ้ริหารไดเ้สริมความแขง็แกร่งของหน่วยงานดา้นการวจิยัและพฒันา และ หน่วยงานดา้นการดูแลรักษา 

แม่พิมพ ์เพ่ิมเติม เพ่ือลดระยะเวลาเตรียมการในปี 2560 เพ่ือท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ เราจะสามารถใหบ้ริการชั้นเยีย่มแก่

ลูกคา้ 

 ยอดขายขั้นตน้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สืบเน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชอ้า้งอิงปรับตวัลดลง 

 ก าไรขั้นตน้ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนสู่ระดบั 257.5 ลา้นบาท จาก 252.7 ลา้นบาทในปี 2558 

o อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน 0.9% สู่ระดบั 16.9% จากการท่ีบริษทัมีปริมาณขายมากกวา่เดิม 

 ก าไรสุทธิก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และดอกเบ้ียจ่าย (EBITDA) ในปี 2559 อยูท่ี่ 257.1 ลา้นบาท 

o อตัราก าไรสุทธิก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และดอกเบ้ียจ่าย คงท่ีท่ีระดบั 16.9% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ท่ีอตัรา 17.0%  

o สาเหตุท่ี ก าไรสุทธิก่อนหกัตน้ทางการเงิน ภาษี และดอกเบ้ียจ่าย(EBITDA)  ปรับตวัลดลง 4.5% เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน สืบเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

o ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลของการเพ่ิมจ านวนผูบ้ริหารและค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

o ผูเ้ช่ียวชาญในคณะผูบ้ริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 น้ี เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับความตั้งใจในการขยายธุรกิจ

จากการควบรวมกิจการ (ซ่ึงคณะผูบ้ริหารยงัคงศึกษาธุรกิจดา้นต่างๆ ท่ีจะช่วยเสริมการด าเนินธุรกิจ) และความ

จ าเป็นท่ีตอ้งมุ่งเนน้ในความเป็นเลิศดา้นการด าเนินงาน 



 

o โครงการเพ่ือความเป็นเลิศดา้นการด าเนินงานท่ีตั้งข้ึนใหม่น้ีซ่ึงมีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) ท่ีวางไวอ้ยา่ง

ชดัเจน จะช่วยก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมแก่ระดบัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในการด าเนินงานตลอดทั้งปี 

2560 

 

ตารางท่ี 2 : สถานะทางการเงิน (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
  

   +/- % 
ส้ินสุด ส้ินสุด 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61.7% 6.0  3.7  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10.0% 392.9  357.3  

สินคา้คงเหลือ 25.7% 113.1  90.0  

ส้ินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,411.3% 33.4  2.2  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20.3% 545.4  453.2  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.0% 569.8  548.0  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าแม่พิมพ ์ 9.7% 80.4  73.3  

สินทรัพยอ่ื์น -21.3% 66.1  84.0  

รวมสินทรัพย์ 8.9% 1,261.6  1,158.5  

เงินกูร้ะยะสั้น 7.5% 55.0  51.2  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -17.6% 166.9  202.4  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี -100.0% 0.0  37.3  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -10.7% 10.7  11.9  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน -23.2% 232.6  302.9  

เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -100.0% 0.0  73.8  

หน้ีสินอ่ืน ๆ 33.0% 18.6  14.0  

รวมหนีสิ้น -35.7% 251.2  390.7  

หุ้นสามญั 0.0% 255.0  255.0  

หุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 21.6% 253.8  208.8  

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 4.3% 428.2  410.5  

เงินส ารองอ่ืน 121.1% 328.4  148.5  

รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 31.6% 1,010.4  767.8  

รวมหนีสิ้น และส่วนของผู้ถือหุ้น 8.9% 1,261.6  1,158.5  

 



 

 

การวเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 เทยีบกบั 31 ธันวาคม 2558 

 

 สถานการณ์เงินเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนข้ึนต่อเน่ือง ในปีน้ี โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 8.9% 

 ความสามารถในการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ท่ีแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัโครงการใช้

สิทธ์ิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิ (Warrant) ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทั้งหมด 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2559 อยูท่ี่ 2.3 เท่า เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จากระดบั 1.5 เท่า ณ ส้ินปี 2558 

 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 31.6% ท่ีระดบั 1,010.4 ลา้นบาท โดยส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 242.6 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

o 224.9 ลา้นบาท จากการรับเงินสดจากโครงการการใชสิ้ทธ์ิใบส าคญัแสดงสิทธ์ิของบริษทัส่วนหน่ึง (TPAC-

W11 และ TPAC ESOP2) 

o 59.4 ลา้นบาท ถูกใชใ้นการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสะสม และ 25.4 ลา้นบาท จากก าไรสะสม

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ถูกใชเ้พ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในไตรมาส 3 ปี 2559 

o 102.5 ลา้นบาท เพ่ิมเติมในก าไรสะสม จากก าไรสุดทธิประจ าปี 2559 หลงัหกัรายการทางงบดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 TPAC-W1 มีราคาใช้สิทธิท่ี 5 บาท และวันครบก าหนดเลือกใช้สิทธิในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 TPAC-W1 จ านวน 44,717,776 หน่วย ถกูใช้สิทธิ โดยมีมูลค่าท้ังหมด 

223.59 ล้านบาท 
2 TPAC-ESOP มีราคาใช้สิทธิท่ี 4 บาท และวันครบก าหนดเลือกใช้สิทธิในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 TPAC-ESOP จ านวน 333,500 หน่วย ถกูใช้สิทธิ โดยมีมูลค่า

ท้ังหมด 1.33 ล้านบาท 



 

ตารางที ่3 : กระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 

  เร่ิมต้น 1 มกราคม 2559 เร่ิมต้น 1 มกราคม 2558 

  ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 

เงนิสดและเทียบเท่าเงนิสด - เงนิสดและเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 3.7 60.8 

   กระแสดงเนสดจากการด าเนินงาน     

ก าไรก่อนภาษี 126.3 130.9 

ปรับกลบั : ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 128.8 128.9 

ปรับกลบั : การปรับปรุงอ่ืน ๆ(2)
 5.1 12.4 

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 260.2 272.2 

เงินทุนหมุนเวียน สุทธิ -111.8 -77.2 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 148.4 195.0 

ช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -40.8 -44.8 

กระแสเงนิสดสุทธิจากการด าเนินงาน 107.6 150.2 

   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน     

ซ้ือส้ินทรัพยถ์าวร -136.6 -68.4 

ดอกเบ้ียรับ 0.1 0.3 

จากการขายอุปกรณ์ 0.5 1.4 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน -135.9 -66.7 

   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมทางการจัดหาเงนิ     

เงินสดจากผูม้าใชสิ้ทธิ TPAC-W1 224.9 33.8 

คืนเงินกูร้ะยะยาว สถาบนัการเงิน -110.8 -78.7 

จ่ายเงินปันผล -84.8 -61.8 

เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง 3.7 -22.9 

ช าระดอกเบ้ีย -2.1 -10.5 

คืนเงินกูต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน -0.4 -0.5 

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 30.6 -140.6 

   เงนิสด และเทียบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 2.3 -57.1 

เงนิสด และเทียบเท่าเงนิสด คงเหลือปลายงวด 6.0 3.7 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ยงัคงสามารถสร้างกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ท่ีเป็นบวก จากการด าเนินงาน  

 กระแสเงินสดงานการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวยีนมูลค่า 260.2 ลา้นบาท เพยีงพอส าหรับ

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือเงินทุนหมุนเวยีน และภาษีนิติบุคลจ่ายของบริษทั ทั้งสองรายการท่ีระดบั 152.6 ลา้นบาท 

คงเหลือกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่วนเกินท่ีระดบั 107.6 ลา้นบาท 

 บริษทัมียอดเงินสด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 ท่ีระดบั 6.0 ลา้นบาท 



 

 

ตารางที ่4: อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วน สภาพคล่อง 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 2.3  1.5  

  
 

  

อตัราส่วนภาระหนี ้ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
อตัราส่วนหน้ีสิน / ส่วนของผูถื้อหุ้น 0.0  0.2  

อตัราส่วนหน้ีสินและดอกเบ้ีย / ส่วนของผูถื้อหุ้น 0.1  0.2  

      

 อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ของบริษทัเป็นไปในทิศทางท่ีดีต่อเน่ือง และดีข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา 

 ปัจจุบนับริษทั มีพ้ืนฐานความพร้อม ทั้งดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพทางดา้นการเงิน พร้อมขบัเคล่ือนในโอกาส

แห่งการเติบโตทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

 

 

 

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 

“ตั้งเป้าหมายวา่“ ”เช่ือวา่“ ”คาดหวงัวา่“ ”มุ่งหวงัวา่“ ”ตั้งใจวา่“ ”จะ “ ”อาจจะ “ ”คาดการณ์ว่า “ ”อาจ “ ”วางแผนไวว้่า “ ”สามารถท่ีจะ “ ”น่าจะ “ ”ท านายว่า “ ”ประมาณการ ”

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

ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมไปถึงการท านาย การประมาณการ และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของตลาด ซ่ึงอาจไม่จ าตอ้งเป็น

การช้ีวดัถึงความชดัเจนแน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต หรือแนวโนม้ของผลประกอบการของบริษทั ทั้งน้ี ขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต  (รวมถึงขอ้ความอ่ืน

ใดท่ีระบุในเอกสารอ่ืนซ่ึงมีการอา้งอิงถึงในการน าเสนอขอ้มูลน้ี )ไม่ใช่การกล่าวอา้งถึงขอ้ความอนัเป็นขอ้เทจ็จริงในอดีต แต่มีความเก่ียวโยงกบัเหตุการณ์และผลลพัธ์ใน

อนาคต และเก่ียวพนักบัความเส่ียงทั้งท่ีปรากฏอยูแ่ลว้หรือยงัไม่ปรากฏ รวมถึงความไม่แน่นอน และปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนใดซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทั อนัอาจ

ท าใหผ้ลลพัธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของบริษทั มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากความคาดหวงัในผลลพัธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุ

เป้าหมายในอนาคต ซ่ึงเขา้ใจความหมายไดโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายจากขอ้ความท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว 


