
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทยไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

 

 

ค าอธิบายเกีย่วกบัก าไรขาดทุน  

• การพลิกฟ้ืนของก าไรของกลุ่ม TPAC ไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้ 

• ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 บริษทัมีก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคา161 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้น 197% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 และเพิ่มขึ้น 57%  เม่ือเทียบไตรมาสท่ี 
4 ของปี 2561 

• ก าไรสุทธิ 69 ลา้นบาท1 โดยปรับตวัสูงขึ้น 316% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 และ
เพิ่มขึ้นถึง 498%  เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 

• ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อยูท่ี่ 25% ต่อปี (ปรับตวัเลขใหเ้ตม็ปีจากขอ้มูลของไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2562) 

 
1 ส่วนที่เป็นก ำไรสทุธิของบริษัท ไม่รวม 20% ของก ำไรสทุธิ ของ ทีแพ็ค อินเดีย 



งบก าไรขาดทุน ประเทศไทย 

 
 

งบก าไรขาดทุน ประเทศอินเดีย 

 
 

 



งบการเงินรวม 

 
หมายเหต:ุ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ของไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เท่ากบั 1.89 เท่า ซ่ึงอยูภ่ายใต ้covenant 

threshold ท่ี 2.5 เท่า 

 

 

 

 

ลา้นบาท สิน้สุด 31 ม.ีค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 % Δ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 78.9                        64.0                        23.4%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 777.1                      833.6                      -6.8%

สนิคา้คงเหลอื 284.3                      293.3                      -3.1%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 27.5                        23.0                        19.6%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,167.9                  1,213.8                  -3.8%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกัน 50.6                        51.6                        -2.1%

เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย -                          (0.0)                         -100.0%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,465.2                  1,483.1                  -1.2%

คา่ความนยิม 937.0                      937.0                      0.0%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 378.5                      395.2                      -4.2%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 5.2                          4.9                          5.1%

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 66.1                        58.4                        13.1%

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่แมพ่มิพ์ 31.3                        17.4                        79.9%

สนิทรัพยอ์ืน่ 24.5                        23.7                        3.0%

รวมสนิทรพัย์ 4,126.1                  4,185.2                  -1.4%

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 308.5                      286.4                      7.7%

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่ 254.2                      303.9                      -16.3%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดภายในหนึง่ปี 29.2                        -                          n/a

เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถ่งึก าหนดภายในหนึง่ปี 211.5                      208.5                      1.5%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 17.8                        15.2                        17.3%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 821.2                      813.9                      0.9%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากหุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 528.3                      567.8                      -7.0%

เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,114.4                  1,170.2                  -4.8%

สทิธใินการขายหุน้ของสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 475.2                      463.2                      2.6%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 31.3                        61.6                        -49.1%

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 38.2                        35.9                        6.3%

รวมหนีส้นิ 3,008.6                  3,112.6                  -3.3%

หุน้สามัญ 253.8                      253.8                      0.0%

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 302.9                      302.9                      0.0%

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 25.5                        25.5                        0.0%

ก าไรสะสม 574.1                      506.7                      13.3%

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (79.2)                      (56.3)                      40.8%

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,077.1                  1,032.7                  4.3%

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 40.4                        39.9                        1.2%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,117.5                  1,072.6                  4.2%

รวมหนีส้นิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,126.1                  4,185.2                  -1.4%



ค าอธิบายเกีย่วกบัก าไรขาดทุน (ต่อ) 

- TPAC มีก าไรสุทธิสูงสุดปี 2556 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 123 ลา้นบาท และมีก าไรก่อนหัก

ตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 254 ลา้นบาท 

- ระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2560 ก าไรสุทธิของ TPAC ค่อนขา้งคงท่ีอยูใ่นกรอบระหวา่ง   93 ถึง 

107 ลา้นบาท และมีก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเส่ือม ราคาอยูร่ะหวา่ง 234 

ถึง 269 ลา้นบาท   

- ปี 2561 ก าไรสุทธิลดลงต ่าในระดบั 322 ลา้นบาท และก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี 

และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 280 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากรายจ่ายคร้ังเดียวท่ีเก่ียวกบัการควบ

รวมกิจการ  

 

ล าดบัความเป็นมาของบริษทั 

• ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 TPAC ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ส าหรับ 5 ปีขา้งหนา้ส าหรับบริษทั  

• เรามุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นบรรจุภณัฑอ์ยา่งระดบัโลกอยา่งแทจ้ริง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเป็นเลิศดา้น

บรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูปส าหรับบรรจุภณัฑอุ์ปโภคท่ีมีสุขอนามยั (อาหาร ยา และของใชส่้วน

บุคคล)  

• ในการท่ีจะเป็นผูน้ าระดบัโลก ส่ิงท่ีจ าเป็นคือการขยายก าลงัการผลิต  

• เราตอ้งการท่ีจะเติบโตไปในตลาดต่างประเทศ ท่ีเรามองและเห็นวา่เป็นกา้วส าคญัในการตอบสนอง

ท่ีดียิง่ขึ้นใหแ้ก่ลูกคา้ของเรา 

• เราตอ้งการท่ีจะไดร่้วมงานกบัลูกคา้ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่รวมถึงตลาดอ่ืน ๆทัว่โลก  

• ผา่นไป 12 ไตรมาสนบัตั้งแต่เราก าหนดเป้าหมายและปัจจุบนั เป็นปีท่ี 4 ของแผน 

 

6 ไตรมาสแรก เราใชเ้วลาไปกบั  

1. พูดคุยกบัผูบ้ริโภคอยา่งมาก เรียนรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะท าใหเ้ราเป็นคู่คา้ท่ีดียิง่ขึ้น จากท่ีกล่าว

มาและเร่ิมเป็นท่ีชดัเจนวา่ การพฒันาเทคนิคพิเศษในการผลิตพลาสติกคงรูปส าหรับส าหรับบรรจุ

ภณัฑอุ์ปโภคท่ีมีสุขอนามยัเป็นส่ิงท่ีควรกระท าต่อไป  

 
2 ส่วนที่เป็นก ำไรสทุธิของบริษัท ไม่รวม 20% ของก ำไรสทุธิ ของ ทีแพ็ค อินเดีย 



ในอีกแง่หน่ึง ความสามารถในการวิจยัและพฒันาอยา่งลึกซ้ึง ความสามารในการคิดคน้นวตักรรมท่ี

เพิ่มขึ้น ยงัคงเป็นส่ิงส าคญัท่ีเรายงัมุ่งเนน้ต่อไป 

TPAC ยงัคงผลิตสินคา้หลายลา้นช้ินต่อวนัใหก้บัแบรนดช์ั้นน าของโลก ซ่ึงคุณภาพและสุขอนามยั

ยงัคงเป็นส่ิงท่ีเรามุ่งมัน่  

เรายงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตอยา่งต่อเน่ือง 24 ชัว่โมงต่อวนั 7 วนัต่อสัปดาห์ (โรงงานเราไม่เคยหยดุพกั) 

ส่ิงน้ีเป็นไปไดเ้พียงเพราะวฒันธรรมภายในองคก์รท่ีเขม้แขง็ กระบวนการผลิตอยา่งเดียวไม่

เพียงพอ  

ณ วนัน้ีทีมงานของเราพูดคุยกนัอยา่งเปิดกวา้ง เสรี และแลกเปลี่ยนทศันคติซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ง

ช่วยกนัขลดัเกลากนัและกนัในวฒันธรรมท่ีเรามุ่งมัน่น้ี 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปไดเ้พราะเราปลูกฝังและคงไวซ่ึ้งแก่นของความสามารถของเรา   

2. การพฒันาบุคลากรและกระบวนการผลิต ณ ปัจจุบนั เราไดเ้สริมสร้างทีมงานท่ีมีความรับผิดชอบ

และมีความสามารถในการบริหารจดัการและบูรณาการธุรกิจท่ีขยายใหญ่ขึ้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เรามี

ทีมงานท่ีมีความใฝ่ฝันและเช่ือมัน่วา่เราจะสามารถบรรลุเกินกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

3. ท าความเขา้ใจกบัอุตสาหกรรมและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธุรกิจซ่ึงมีศกัยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลง

บริษทัของอยา่งยิง่ใหญ่  

 

6 ไตรมาสต่อจากนั้น คือ การด าเนินการตามวิสัยทศัน์ของเรา  

เรายงัคงอยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน แต่ ณ ไตรมาสท่ี 13 เราเร่ิมเห็นจุดเร่ิมตน้ของสัญญาณแรกแห่งการ

พลิกฟ้ืนก าไรของเรา  

และนัน่เป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผลกบัเรา 

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราวางรากฐานและดูแลในวนัน้ี ถูกคิดคน้ขึ้นมาเพื่อแสดงผลลพัธ์ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ส่ิงน้ีอาจ

ใชเ้วลาประมาณ 8 ถึง 9 ปี หรืออีกหลายไตรมาสกวา่จะใหผ้ลตอบแทน แต่ส่ิงท่ีเรารู้ไดอ้ยา่งแน่นอน คือ เรา

มีทีมบริหารท่ีมองการณ์ไกลเป็นปี มิใช่พียงรายไตรมาสเท่านั้น  

เราใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ส าคญัใน 3 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 

1) ประเทศไทย: เราเป็นหน่ึงในผูน้ าของประเทศไทย การเขา้ซ้ือกิจการของคสัตอมแพค็ และได้

เปล่ียนช่ือเป็น ทีแพค็ บางนา ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 เราสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีดีในการ

การขนส่งผลิตภณัฑข์องเราท่ีตั้งอยูท่ ั้ง 2 ฝ่ังของกรุงเทพฯ  



เราเช่ือมัน่วา่เราไดเ้ห็นสัญญาณเร่ิมตน้ของการพลิกฟ้ืนของทีแพค็ บางนา จากเดิมท่ีเคยขาดทุน 

ณ ช่วงเวลาท่ีเขา้ซ้ือกิจการ 

การมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีมัน่คง และส่ิงท่ีสัญคญัท่ีสุด คือ ทีมงานท่ีเหมาะสมและอยูใ่นเส้นทาง

ในการมุ่งสู่การเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย 

2) ประเทศอนิเดีย: เราสามารถสร้างรากฐานอนัมัน่คงในตลาดบรรจุภณัฑอุ์ปโภคท่ีน่าต่ืนเตน้

ท่ีสุดในโลก คือ ตลาดอินเดีย 

เราเช่ือมัน่วา่หากเรามองยอ้นกลบัไปจะเห็นไดว้า่การเขา้สู่ตลาดอินเดียเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของ

ประวติัศาสตร์ของ TPAC  

3) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เราไดเ้ขา้ร่วมลงนามในขอ้ตกลงการซ้ือกิจการ (ขึ้นอยูก่บัการอนุมติั

จากผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562) น ามาซ่ึงการมีตวัตนของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

และแน่นอนวา่เราต่ืนเตน้เป็นอยา่งมากในการเขา้สู่ตลาดแห่งน้ี และเช่ือมัน่อยา่งมากใน

ศกัยภาพของทีมผูบ้ริหารและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั TPAC (เร่ืองน้ีจะถูกกลา่วถึงใน

ภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั) 

4) คุณภาพของก าไร: เรามีรายไดจ้ากหลากหลายทางในปัจจุบนั และเราจะมีความหลากหลายมาก

ยิง่ขึ้น 

เราจะไม่พึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเพียงธุรกิจเดียว 

ความน่าสนใจของเราจะช่วยปกป้องผลก าไรของเรา 

ในโลกแห่งความไม่แน่นอนและมีแนวโนม้ท่ีสร้างความต่ืนตะหนกทางเศรษฐกิจ เราสามารถ

สบายใจในท่ีมาของผลก าไรของเรา 

ผลิตภณัฑข์องเรา คือ ผลิตภณัฑอุ์ปโภคท่ีใชทุ้กวนัท่ีสามารถหาไดต้าม  

ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซ้ือ (อาหาร ยาสระผม เป็นตน้) 

เราเช่ือมัน่วา่เราสามารถส่งมองส่ิงท่ีดีท่ีสุดในโลกใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียของเราท่ีมากกว่า

ผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกบัขนาดท่ีเป็นสองเท่าทุก 5 ปีในขณะท่ียงัคงรักษาระดบัของผล

ก าไรได ้

5) ขนาด: เราเร่ิมจาก 3 โรงงานสู่ 10 โรงงาน (11 โรงงาน หลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการท่ีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์)  

ทุกคนต่างทราบกนัดีถึงขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ไม่วา่จะเป็นการดึงดูดคนท่ีมี

ความสามารถ ตน้ทุนในการจดัซ้ือ ความสามารถในการคิดคน้นวตักรรม ฯลฯ  

กุญแจส าคญั คือ เรามีขนาดใหญ่ขึ้นมากจาก 3 ปีท่ีผา่นมา และเราจะเติบโตต่อไปอีก  



6) ERP: เรามาถึงคร่ึงทางเปล่ียนแปลงระบบ IT ท่ีเป็นหวัใจหลกัของบริษทั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั

ส าหรับธุรกิจท่ีซบัซอ้นขึ้นทุกวนั และส่ิงน้ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์และบริหารจดัการทางธุรกิจ

ท่ีดียิง่ขึ้น  

กา้วส าคญัในการเดินทางสู่ระดบัโลกของเรา  

7) การปฏิบัติตามข้อก าหนด: เพิ่มเติมการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐานท่ีครอบคลุมทั้ง

โรงงานโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้นในทุกวนัและการตรวจสอบระดบัโลกในพื้นท่ีท างาน และ

เขม้งวดในการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองท าใหเ้ราดียิง่ขึ้นไป และเป็นแบบอยา่ง

ของความสามารถของเราแก่ลูกคา้ 

8) การก ากบัดูแลกจิการ: มากกว่า 3 ปีท่ีผา่นมา เราไดรั้บการปรับคะแนนการก ากบัดูแลกิจการจาก 

2 ดาว เป็น 4 ดาวของทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทั ไทย  

ยงัคงมีส่ิงท่ีเราสามารถท าไดอี้กมากท่ีผกูพนัธ์เราต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และ

เราจะมุ่งมัน่พฒันาโครงสร้างภายในเพื่อช่วยใหเ้ราดียิง่ขึ้น 

9) ทีม: เราเคยกล่าวถึงเร่ืองน้ีมาแลว้ อยา่งไรก็ตาม ส่ิงน้ียงัคงมีคุณค่าในการกล่าวถึงอีกคร้ัง เรามี

ทีมงานหนา้ใหม่มากมายใน 3 ปีท่ีผา่นมา ณ ตอนน้ี เรามีทีมท่ีมีใจรักในการผลิตและงาน

ส านกังาน 

ณ ตอนน้ี เรามีทีมท่ีมีประสบการณ์มากยิง่ขึ้น และมีจงัหวะการท างานท่ีสอดคลอ้งซ่ึงกนัและ

กนั  

ค าแนะน าหน่ึงท่ีผมไดรั้บการแบ่งปันจากอาจารยเ์ม่ือ 3 ปีท่ีผา่นมา คือ มุ่งเนน้ในการพฒันา A 

ทีมของคุณ ซ่ึงตอนน้ีไดท้ าส าเร็จแลว้ 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่เราไดท้ าผิดพลาดใน 3 ปีท่ีผา่นมา แต่ก็แน่นอนวา่เราไดบ้ทเรียนท่ีหาท่ี

เปรียบมิไดจ้ากเหตุการณ์เหล่านั้น 

เรามีประสบการณ์ในการบริหารจดัการทีมงานมากขึ้นในปัจจุบนั 

จ าไวว้า่เราคือธุรกิจท่ี 33 ปีเติบโตจากยอดขายจาก 3 โรงงานในประเทศไทย 

ประมาณไม่เกิน 12 เดือนท่ีผ่านมาเราสามารถควบรวมกิจการไดส้ าเร็จถึงสองแห่งทั้งท่ีไม่เคย

ท ามาก่อน และเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีขอบเขตของระดบัความซบัซอ้นสูง (และลงนามในสัญญาอีก

หน่ึง) ท่ีซ่ึงเปล่ียนแปลงเราจากการบริหารจดัการโรงงานภายในประเทศสู่ส านกังานใหญ่ขา้ม

ประเทศท่ีเป็นธุรกิจการผลิตท่ีกวา้งใหญ่และซบัซอ้นกวา่มาก 



เราขอสรุปโดยการกล่าววา่ทีมบริหารของเรารู้สึกมีพลงัและมุ่งมัน่ในสัญญาณเร่ิมแรกของวิสัยทศัน์ 5 ปีท่ี

เร่ิมเป็นจริง 

 

และเรามุ่งมัน่ท่ีจะกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ 

 

 

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา 

ประธานกรรมการ 


