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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญทางการด�ำเนินงาน

ข้อมูลส�ำคัญทางการด�ำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)

2557

2558

รายได้

1,686

1,596

ต้นทุนขาย

1,436

1,331

ก�ำไรขั้นต้น

250

264

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)

130

140

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

13

9

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

117

131

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

24

27

ก�ำไรสุทธิ

93

104

ส่วนของผู้ถือหุ้น

691

768

เงินกู้ยืมธนาคาร

264

162

รวมเงินลงทุน (Capital Employed)

954

930

อัตราส่วนผลตอบแทนเงินลงทุน (ROCE)

13.6%

15.1%

อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นต่อรายได้

14.8%

16.6%

อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อรายได้

7.72%

8.79%

อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้

5.54%

6.53%

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.29

0.21

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.38

0.21

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

10

15

ข้อมูลสําคัญทางการดําเนินงาน

250

264

2557

2558

กําไรขั้นต้น
(หน่วย ล้านบาท)

93

104

2557

2558

กําไรสุ ทธิ
(หน่วย ล้านบาท)

3
691

768

2557

2558

13.6%

15.1%

2557

2558

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย ล้านบาท)

ROCE
(%)

264

162

2557

2558

0.3

0.2

2557

2558

หนี้สินสุ ทธิ
(หน่วย ล้านบาท)

Net Debt / Equity
(times)

3

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการและ CEO

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการผู้จัดการ

Message from Chairman & CEO
and Managing Director
เรียน ผู้ถือหุ้น
ปี 2558 ถือเป็นปีที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งอีกปีหนึ่งส�ำหรับไทยพลาสแพคเป็นปีที่เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นโดย
การต้อนรับ ทีมบริหารชุดใหม่ ผู้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม นั่นคือ ครอบครัวโลเฮียในฐานะผู้
บริหาร ผมรูส้ กึ ภูมใิ จอย่างมากทีเ่ ราสามารถรับประกันความส�ำเร็จต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้ โดยพิสจู น์ได้จากผลงานทีผ่ า่ นมา
ซึ่งแสดงให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเราเป็นบริษัทจากประเทศไทย ที่พร้อมแล้วส�ำหรับการแข่งขันในเวทีอุตสาหกรรมระดับโลกยิ่ง
ไปกว่านัน้ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ในการบริหารบริษทั ของเราให้กา้ วหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนเปรียบได้กบั
สมอเรือที่มั่นคง ซึ่งนับได้เป็นว่ากุญแจส�ำคัญในการเริ่มต้นบทต่อไปของพวกเราทุกคน ผมก้าวเข้าสู่บริษัทแห่งนี้ ในฐานะ
ผู้บริหาร(CEO)คนใหม่ ผมรู้สึกเป็นเกียรติ ผมรับเกียรตินี้ไว้ด้วยใจนอบน้อม และในขณะเดียวกันผมยังเต็มล้นด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะประสบความส�ำเร็จ
ทีมงานของเราได้รับการเสริมก�ำลังให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยผู้ร่วมงานอีก 2 ท่านได้แก่ หัวหน้าฝ่ายเทคนิค และ หัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ธรุ กิจด้วยการบริหารและก�ำกับดูแลทีด่ ี เราได้รบั เกียรติจากกรรมการอิสระอีก 3 ท่านทีใ่ ห้เกียรติเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึง่ ของการก้าวไปข้างหน้าของเราในครัง้ นี้ ซึง่ ทัง้ 3 ท่านล้วนแล้วแต่เป็นผูน้ ำ� ทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างมาก ทุกท่านต่าง
ก็เป็นผู้น�ำในสายงานของแต่ละท่าน และด้วยความรอบรู้ ประกอบกับประสบการณ์ของแต่ละท่าน บริษัทของเราจะก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมิอาจหยุดยั้งได้
กว่าจะมาถึงจุดนี้เราต้องผ่านอะไรต่ออะไรมามากมาย นับเป็นการเดินทางที่ยาวไกล และผมขอบคุณกรรมการ
บริหารชุดก่อนทุกท่านในความมุง่ มัน่ ตรากตร�ำท�ำงานหนัก และความวิรยิ ะอุตสาหะจากบริษทั ทีเ่ ริม่ ต้นด้วยเครือ่ งจักรเพียง
2 เครือ่ ง เมือ่ 32 ปีกอ่ น บัดนีเ้ ราได้กลายเป็นหนึง่ ในบริษทั ทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างยิง่ ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของ
เมืองไทย และเป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั เลือกจากกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชัน้ น�ำระดับโลกถึงกระนัน้ เราทุกคนจ�ำเป็น
ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “สิ่งที่น�ำเรามาถึงจุดนี้ อาจจะไม่สามารถน�ำเราไปถึงอีกจุดหนึ่งได้ เสมอไป” การเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบนั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วแบบทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ และผูท้ ไี่ ม่สามารถจะก้าวให้ทนั การเปลีย่ นแปลง
ได้ ก็จะถูกทิง้ ให้ตอ้ งรัง้ ท้าย และเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราถูกทิง้ ให้รงั้ ท้าย โอกาสในการประสบความส�ำเร็จของเราก็จะลดน้อยลง
ด้วยเช่นกัน
ณ เวลานี้ โอกาสในความก้าวหน้าในทางธุรกิจอยู่ตรงหน้าเราทุกคนแล้ว เรามีเครื่องมือพรั้งพร้อมแล้วเพื่อรับมือ
กับทุกปัญหาที่เราต้องเผชิญ ชาลส์ ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะอยู่รอด หรือแม้แต่ผู้ที่เฉลียวฉลาด
ที่สดุ ก็ตาม หากแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลงได้ดที ี่สุดต่างหากทีจ่ ะเป็นผู้อยู่รอด” การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เรา
ท�ำอยู่ ณ เวลานี้ เพือ่ เป้าหมายเดียว นัน่ คือการประสพความส�ำเร็จ หรืออีกนัยหนึง่ เพือ่ ส่งผ่านคุณค่าไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ในการท�ำงานเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค(FMCG)ชั้นน�ำ เราต้องก้าวขึ้นเป็น ผู้น�ำในทุกๆด้าน
ครอบคลุมทั้งในเรื่องนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เราจะไม่หยุดแค่ความสมบูรณ์แบบ แต่
เราจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ในระยะ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ผมได้มโี อกาส พบปะพูดคุยกับลูกค้าของเรา ได้กล่าวย�ำ้
เจตนารมณ์ของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นไปกับอนาคตของเราทุก
คนที่รออยู่ข้างหน้า ในขณะเดียวกันผมรู้สึกมั่นใจในรากฐานที่มั่นคงของเราในวันนี้ การขยายตัวทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาไปข้างหน้าของกลุ่มลูกค้าก�ำลังรอเราอยู่ เราจะทบทวนวัฒนธรรมในการตัดสินใจ
ขององค์กรเราอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นวัฒนธรรมการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแม่นย�ำและมุ่งมั่น ประกอบกับ
สัญชาตญาณทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
เราจะตื่นตัว และช่างสังเกต เราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้
ตอนนี้เรามีเครื่องมือ และทรัพยากรพร้อมแล้วส�ำหรับการก้าวเข้าสู่บทต่อไปของไทยพลาสแพค ดังที่ผมได้กล่าวแก่ทีม
บริหารอยู่เสมอว่า “เรารู้ว่าเราต้องการจะก้าวไปสู่จุดไหน เรามีเครื่องมือ และมีทรัพยากรเพรียบพร้อมเพื่อใช้งาน…แล้ว
เราจะรออะไร ให้เรามาร่วมกันท�ำให้ประสบความส�ำเร็จไปด้วยกัน

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการและ CEO

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์

TPAC และ TPAC-W1 (ส�ำหรับใบส�ำคัญแสดง
สิทธิการซื้อหุ้นสามัญ)
ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด
และฝา รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามรูป
แบบของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
Website

www.thaiplaspac.com

เลขที่จดทะเบียนบริษัท

0107547000575

วันที่ก่อตั้งบริษัท

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526
255,000,000 บาท ประกอบด้วย
255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
208,766,400 บาท ประกอบด้วย
208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
ส�ำหรับงวดปีการเงิน

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสาขา

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

นักลงทุนสัมพันธ์
				
เลขานุการ และ
การปฏิบัติตาม		
Compliance

Attractive growing everyday
consumable market

Trusted long-term partner for Thai,
regional and global consumer brands

Robust financial position

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
โทรศัพท์ 02 897-2250-1
โทรสาร 02 897-2426
3–3/1 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-892-0261-4
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 Fax. 02-009-9991
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 264 0777

Leading Thai supplier of consumer rigid plastic
packaging across food and beverage,
personal and homecare markets with
30 + years of track record

3 world class manufacturing
facilities in Bangkok

Well-recognized R&D
and product development
platform

นายอโลค กุมาร์ โกธารี, kothari@thaiplaspac.com
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์, anong@thaiplaspac.com
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์, anong@thaiplaspac.com
นางสาวเก็จแก้ว งามล�ำใย, secretary@thaiplaspac.com
Long serving 30+ years,
experienced and passionate
management team

the preferred regional
consumer plastic packaging
solutions company
Values

Customer Focused
Operational Excellence
Technology & Innovation
Passionate Industry Professionals
Corporate Governance
Sustainability
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
9

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา
ต�ำแหน่ง

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทกรรมการ

• กรรมการบริหาร
อายุ

• 32 ปี

วันทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

• 09 ตุลาคม 2558
การศึกษา

• ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Mathematical Trading and
Finance, Cass Business School มหาวิทยาลัย City สหราช
อาณาจักร
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศกรรมโยธา
University College London สหราชอาณาจักร
หลักสู ตรการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 214/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ไม่มี

หน่วยงานอืน
่ ๆ

2550 – 2553		
				
2553 – 2556		
				
			
2556 – 2557		
				
				
2557 – ปัจจุบัน
				

Analyst, Fixed Income Securitisation,
Credit Suisse, London UK
Associate, European Distressed Debt
Acquisitions, Colony Capital
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
Associate Director, European Special
Situations, La Salle Investment Management
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
กรรมการ Armanset Ltd.
ลอนดอน สหราชอาณาจักร

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไม่มี

กรรมการผู้จัดการ
นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ
ต�ำแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
ประเภทกรรมการ

• กรรมการบริหาร
อายุ

• 56 ปี

วันทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

• 12 ตุลาคม 2558*
การศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรม
เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
หลักสู ตรการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program ( 51/2006 )
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2528 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
				 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนอืน
่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ไม่มี

หน่วยงานอืน
่ ๆ

• ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�ำนวน 8,560,000 หุ้น หรือ 4.10%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

*ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 และได้
รับการแต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการอีกครัง้ เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นาย อานิล กุมาร์ โคลิ
ต�ำแหน่ง: กรรมการบริหาร (ด้านเทคนิค)
ประเภทกรรมการ: กรรมการบริหาร
อายุ: 56 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
12 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการด้านการตลาด
มหาวิทยาลัย Pune ประเทศอินเดีย
เทคโนโลยีบัณฑิต Harcourt Butler Technological
Institute มหาวิทยาลัย Kanpur ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม
ไม่มี

บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี
หน่วยงานอื่นๆ
2556 – 2558 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและการ
ตลาดภูมภิ าคเอเซียSpecialty PET
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส
จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ง หวั ด ลพบุ รี
ประเทศ ไทย
2541 – 2556 หัวหน้าฝ่ายโรงงานผลิต บริษัท
เพ็ ท ฟอร์ ม (ไทยแลนด์ ) จ� ำ กั ด
จังหวัด ลพบุรี ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี

ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

อาราธนา โลเฮี ย ชาร์มา

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ: 30 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
9 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม
หลั ก สู ต ร Director Certification Program รุ ่ น ที่
214/2015

ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี
หน่วยงานอื่นๆ
2551– ปัจจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจขนสัตว์
บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี

ยาโชวาดัน โลเฮี ย

ต�ำแหน่ง: กรรมการ
ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ: 28 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
12 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
Bachelor of Engineering Business Management,
Warwick Business School, Warwickshire, ประเทศ
อังกฤษ
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program
รุ่นที่ 214/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ประเทศไทย

ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี
หน่วยงานอื่นๆ
2555– ปัจจุบนั ผู้อ�ำนวยการด้านพาณิชย์
บริ ษั ท อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส
โกลบอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออรัส
สเปเชียลลิตี้ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี

วีระศักดิ์ สุ ตัณฑวิบูลย์
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ต�ำแหน่ง: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
อายุ: 60 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
9 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Texas A&M University
รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่
21/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ประเทศไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 18/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย
ประกาศนี ย บั ต ร สถาบั นวิ ท ยาการตลาดทุ น รุ ่ น ที่
10/2010
ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
2545– ปัจจุบนั รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ บั ผิดชอบสาย
ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเทศไทย

2548– ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ประเทศไทย
2547– ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ
บริ ษั ท ที . กรุ ง ไทยอุ ต สาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
2555– ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบ
บริ ษั ท บางปะกง เทอร์ มิ น อล
จ�ำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
หน่วยงานอื่นๆ
2544– ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ประเทศไทย
2544– ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย อินโด คอร์ด
ซ่า จ�ำกัด ประเทศไทย
2544– ปัจจุบนั ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ อ เ ชี ย
อุ ต สาหกรรมหลอดไฟ จ� ำ กั ด
ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

กิตติภัต สุ ทธิสัมพั ทน์
ต�ำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
อายุ: 44 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
9 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี
หน่วยงานอื่นๆ
2543– ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท เอ.เจ. พลาสท์ จ� ำ กั ด
(มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่
72/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ประเทศไทย

กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ต�ำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
อายุ: 43 ปี
วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ:
12 ตุลาคม 2558
การศึกษา:
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Executive Management Academy,
University of California Los Angeles
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย

ประวัติการท�ำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ไม่มี
หน่วยงานอื่นๆ
2550– ปัจจุบนั ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด องค์กรภายใต้กระทรวงการ
คลังแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
2558
ไม่มี
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
17

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด
่ ้านเทคนิค

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด
่ ้านวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

สายการผลิต

สายการเงินและบริหาร

สายการตลาด

สาย Logistics

คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริษัท จ�ำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้
ล�ำดับที.่

รายชือ
่

1
2
3
4
5

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
*นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
นายอนิล กุมาร์ โคลิ
นางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา
นายยาโชวาดัน โลเฮีย

6

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

7

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

8

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตัง
้

จ�ำนวนครัง
้ ที่
เข้าร่วม
ประชุมในปี
2558

9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558

3/3
7/8
2/2
3/3
2/2

9 ตุลาคม 2558

3/3

9 ตุลาคม 2558

3/3

12 ตุลาคม 2558

2/2

*นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ลาออกมีผลบังคับวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯคือ นายนายเควิน คูมาร์ ชาร์มา หรือนางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา
หรือ นายยาโชวาดัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับข้อ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิด ชอบ ระมัดระวัง
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำ�กับดูกิจการที่ดี
กำ�หนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
กำ�กับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้า หมาย และแผนงาน
ทีก่ ำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การและสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ�คัญและจำ�เป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของ
บริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะ

19

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

9.
10.
11.

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจำ�เป็นเพื่อให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทภายใต้ การกำ�กับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือมอบอำ�นาจให้บคุ คลดังกล่าวมีอำ�นาจ
ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาทีเ่ ห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลง
แก้ไขอำ�นาจได้ ทั้งนี้การมอบอำ�นาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจสามารถอนุมัติรายการ
ทีผ่ รู้ บั มอบอำ�นาจหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่
กับบริษัท และหากมีการมอบอำ�นาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมประชุมด้วย
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
จัดให้มบี รรทัดฐานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำ�การ
ประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี
พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒทิ เี่ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
รับรอง
ทั้งนี้ อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้
มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ๆ นอกจากนี้อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลก�ำกับกิจการให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ขึน้ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระและเป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดทีม่ คี วามเหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ ก็ให้พจิ ารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ
และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรม การ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจ สอบมีจ�ำนวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรม การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
ล�ำดับ.

รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตัง
้

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมในปี
2558

1.

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและ
12 ตุลาคม 2558
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

1/1

2.

นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

12 ตุลาคม 2558

1/1

3.

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

12 ตุลาคม 2558

1/1

โดยมี นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการ บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และ
เปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบ ถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทประจ�ำทุกปี
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประ เทศไทย ข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและ ก�ำหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจ�ำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. ก�ำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและ และหน่วย
งานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราช บัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. 10. ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นทีม่ ี สาระส�ำคัญ
และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำ� เนิน การแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะภายในเวลาที่ก�ำหนด
11. พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13.
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือพนักงาน
13. ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น ด้วยค่าใช้
จ่ายของบริษัท
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15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการ
บริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนิน การต่อไป

คณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

ชือ
่ -นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

3.

นายอนิล กุมาร์ โคลิ

กรรมการบริหาร

4.

นายอโศก เจน

กรรมการบริหาร

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการได้กำ�หนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดแนวทาง กลยุทธ์
และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทบทวนผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่ารวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
แสวงหาโอกาสทำ�ธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ หรือจำ�หน่ายทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
อนุมัติการจ่ายโบนัส และจำ�นวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำ�ปีภายในงบประมาณประจำ�ปี
กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง
หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร
ล�ำดับ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ชือ
่ -นามสกุล

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
นายไพโรจน์ พ่วงพงศ์
นายอนิล กุมาร์ โคลิ
นายอโลค กุมาร์ โกธารี
นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์
นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์
นางสาวนิภาพรรณ์ พลวณิช
นายยุติ พุกกณะสุต
นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้อ�ำนวยการสายการเงินและบริหาร
ผู้อ�ำนวยการสายการผลิต
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายการตลาด
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายโลจิสติก
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายการเงินและบริหาร

อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั จดทะเบียนเพียง
แห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้เพือ่ สร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการ
บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ ก�ำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ก�ำหนดอ�ำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำ�เนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร
กำ�หนด
3. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ�เหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่า ตอบแทน
โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำ�แหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะ กรรมการบริหาร
4. มีอำ�นาจอนุมัติและมอบอำ�นาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ ประโยชน์
ของบริษทั รวมทัง้ อนุมตั กิ ารดำ�เนินการทางการเงินเพือ่ ธุรกรรมต่างๆของบริษทั ภายในงบประมาณและวงเงิน ทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำ�นาจไว้
5. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำ�งานภายในบริษัท
6. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประ โยชน์ตอ่ บริษทั
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
9. กรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วม
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯไม่ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเป็นผูร้ บั ผิดชอบใน
การสรรหากรรมการ ทัง้ กรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีม่ าจากผู้ ถือหุน้ รายใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
ประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศ
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เวลา และความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ เสริมสร้างให้ บริษทั ฯ มีคณะกรรมการทีเ่ ข้มแข็ง จึงได้กำ� หนดให้กรรมการควร
ด�ำรงต�ำแหน่งในกรรมการบริษทั จดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษทั แล้วน�ำเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
ต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
โดยผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือก ตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เลือก ตัง้ เป็น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ มี และในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้คณะกรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อัตรา ทั้งนี้ส�ำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย
และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่สำ�หรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบ การณ์ที่
เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละสายงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อ�ำนาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธกี าร แผนงาน
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทัง้ ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท�ำงานที่
มีความส�ำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
ล�ำดับ

ชือ
่

ต�ำแหน่ง

1.

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

กรรมการ

3.

นายอนิล กุมาร์ โคลิ

กรรมการ

4.

นายอโลค กุมาร์ โกธาริ

กรรมการ

5.

นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์

กรรมการ

โดยมีนางสาวเก็จแก้ว งามลำ�ใย เป็นเลขานุการ

โดยกำ�หนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พิจารณากำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ติดตามความเสี่ยงที่สำ�คัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และประเมิน
ความเสี่ยง
ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำ�คัญ
ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง
ส่งเสริมและกระตุน้ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทกุ คนตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหาร
ความเสี่ยง
จัดทำ�คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสีย่ ง และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำ�คัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,860,000บาท
ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,180,000 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ล�ำดับ

รายชือ
่

ค่าตอบแทน (บาท)

วันทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ง

วันทีล
่ าออกจากต�ำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
*นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
นายอนิล กุมาร์ โคลิ
นางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
นายทักษะ บุษยโภคะ
นายโยธิน เนื่องจ�ำนง
นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง
นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์
นายสุรชัย สนธิรติ

70,000
220,000
55,000
55,000
55,000
85,000
85,000
85,000
210,000
165,000
165,000
165,000
255,000

9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
-

9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558

14

พลต�ำรวจตรีวิชัย ทรงโบรัศมี

255,000

-

9 ตุลาคม 2558

15

นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ

255,000

-

12 ตุลาคม 2558

รวม

2,180,000

*นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม และได้รับแต่งตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นมูลค่า 10.98 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร เป็นมูลค่า 12.62 ล้านบาท

9 ตุลาคม 2557
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างทุน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

บริษัทฯได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รั บ เข้ าเป็ นบริ ษั ทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 100 ล้านบาท
โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 100 ล้าน
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาทในปี 2556 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายหุ้นปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญ
ต่อ 1 หุน้ ปันผล ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั เพือ่ จัดสรร
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จ�ำนวน 50 ล้าน
หน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญใหม่ 1 หุน้ และได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอ
ขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทจ�ำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ
หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 155 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้
สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงาน ของบริษัท
ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ในระหว่างปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุน้ เดิม และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษทั เพือ่ เปลีย่ นเป็นหุน้ สามัญงวดเดือน
มีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจ�ำนวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท�ำให้
ณ วันสิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว เป็นจ�ำนวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจ�ำนวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้
ล�ำดับ.

1
2
3
4
5
6
7
8

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

นายอานุช โลเฮีย
นายเอกวุฒิ เนื่องจ�ำนงค์
นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
น.ส. อนุตรีย์ เนื่องจ�ำนงค์
นายนิติ เนื่องจ�ำนงค์
นายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล
น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์
นางมันทนา สุจิตจร

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

126,407,300
21,600,000
8,560,000
5,552,100
3,749,900
3,466,800
2,000,000
1,110,000

60.55%
10.35%
4.10%
2.66%
1.80%
1.66%
0.96%
0.53%

ล�ำดับ.

9
10

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

น.ส.ปัถยา สิทธิพงศ์สาร
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

รวม

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1,100,000
35,220,300

0.53%
16.87%

208,766,400

100.00%

Source: Thailand Securities Depository Company Limited

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปัน ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้การจ่ายเงินปัน ผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้น
อยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ�ำเป็นและความเหมาะ
สมอื่นๆในอนาคต โดยให้อ�ำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและการด�ำเนิน
การดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัท
ย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ.

27

การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 2 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้
ปีงบการเงิน พ.ศ.

เงินปั นผลประจ�ำปี (บาท/ หุ้น)

2557
2556

0.30
0.32
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Awards and recognition
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Birds eye view of the recently
constructed 3700 square metre
finished goods distribution
warehouse

31

Our newly invested state of the art
reciprocating screw blow moulding
machine
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กลยุทธ์ และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
ไมเคิล พอร์เตอร์ ปรมาจารย์ด้านการวางกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้กล่าวว่า
“กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเริ่มจากการมีเป้าหมายที่เหมาะสม”
เช่นเดียวกับเป้ าหมายของเราทีม
ั ด้านบรรจุ
่ ีความชัดเจน เราต้องการทีจ
่ ะเป็นผู้น�ำเสนอโซลูช่น
ภัณฑ์พลาสติกส� ำหรับผู้บริโภคล�ำดับต้นในภูมิภาค ร่วมกับพั นธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแบรนด์
ชั้นน�ำระดับโลก โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีม
่ ีคุณภาพอย่างต่อเนือ
่ งและยั่งยืน
ผ่านบุคลากรทีม
ี่ ุ ด ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
่ ีศักยภาพและเทคโนโลยีทีด
่ ีทส
สู งสุ ด
สิ่ งส� ำคัญเป็นอันดับแรก คือ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ซึ่งหมายถึง การบริหารบริษัทด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส มุ่งคำ�นึงถึงการสร้างมูลค่า
ในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 3 ท่านเราได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาก
หลายภาคส่วน อาทิ ธนาคาร ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ ปรียบเสมือนโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการของเรา ซึง่ ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)
ในปี 2559 เราได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยต์ (Deloitte) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ควบคู่กับ
บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง (Ernst and Young) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เรามุ่งมั่น
ในการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors) เราเชือ่ มัน่ ว่า การดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและรับผิดชอบ จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา
ประการทีส
่ อง เราให้ความส� ำคัญและตระหนักดีถึงหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบของเราต่อโลกใบนี้

ในฐานะผูแ้ ปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เราต้องดำ�เนินการและมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งในด้าน
ความยั่งยืน
หนึ่งในโครงการของเรา คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำ�หนักเบา โดยผลิตภัณฑ์ที่เรา
ผลิตยังคงคุณสมบัติการใช้งานและความสวยงามเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่มีการใช้
เม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตที่น้อยลง กล่าวอีกนัย คือ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเอื้อให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนแก่ลูกค้าของเรา เรามี
ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในบทบาทของเราในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีนำ�้ หนักเบาและยัง
คงดำ�เนินการต่อเนื่องต่อไป การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เฉพาะด้านการแปลงสภาพ
พลาสติกทีเ่ รามีดว้ ยการทำ�งานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ส่งมอบผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรม ยก
ตัวอย่างเช่น หนึ่งในขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากนมที่เราผลิตเป็นเวลากว่า 10 ปี สามารถ
ทำ�ให้มีน้ำ�หนักลดลงถึงร้อยละ 22 เราไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และค้นคว้าพัฒนาการล่าสุด
อย่างต่อเนือ่ งในประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญและเป็นทีส่ นใจ เราให้คำ�มัน่ ในการมีสว่ นร่วมอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้เรามีการจัดตั้งทีมงานภายใน เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้งานของเม็ดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล ทัง้ นีก้ ารนำ�เทคโนโลยีและองค์ความรูล้ า่ สุดมาใช้ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและส่งมอบไปยังลูกค้า ถือเป็นหน้าที่
ของเรา เราจะใช้ทรัพยากรโดยคำ�นึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
ในด้านบุคลากร เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัว TPAC ในวันนี้ เราเป็นทั้งครอบครัวและธุรกิจครอบครัว พนักงานของ
บริษัทในทุกระดับต่างมีความรักและผูกพันในองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการที่พนักงานหลายคนได้ใช้เวลาชีวิตการทำ�งานทั้งหมด
ร่วมกับเรา หากเดินไปรอบๆ บริษทั ท่านจะพบว่า มีพนักงานจำ�นวนทีน่ บั ไม่ถว้ น ร่วมงานกับบริษทั ตลอดชีวติ การทำ�งานของ
พวกเขาเป็นเวลานับสิบปี เรามุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เราเชื่อว่า การให้ความใส่ใจต่อพนักงานที่เราว่าจ้างอย่างใกล้ชิด
โดยการสนับสนุนและลงทุนพัฒนาบุคลากรให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ เราจะยังคงพัฒนาและรักษาพนักงานทีด่ แี ละมี
ความรักในสิ่งที่ทำ� ทีมงานเหล่านี้จะนำ�มาซึ่งความสร้างสรรค์และทัศนคติที่มีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นในการทำ�งาน ส่งผลให้เรา
เป็นพัธมิตรทางธุรกิจอันดับต้นของลูกค้าของเรา
เพือ่ ส่งเสริมการทำ�งานของบุคลากรทีย่ อดเยีย่ มของเรา เรามุง่ มัน่ ในการใช้เครือ่ งจักทีด่ ที สี่ ดุ บุคลากรของเราล้วนแล้วแต่เปีย่ ม
ไปด้วยประสบการณ์ในการวิเคราะห์และระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังมีคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นที่
ให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ดังนั้น เราจึงใช้เงินทุนของเราในการสร้างความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ในฐานะบริษัท เรารักและหลงไหลในสิ่งที่ทำ� นั่นคือ การส่งมอบโซลูชั่นด้านพลาสติกเราจะยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งในการ
พัฒนาทักษะความรู้ ความชำ�นาญต่อไปลูกค้าของเราหลายราย มีการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่งทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเรามุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าทั่วโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน เราจะรับฟังลูกค้าอย่างใกล้ชิดและ
มองหาโอกาสเพิ่มเติมในการให้บริการลูกค้า นอกเหนือจากในประเทศไทย
โดยสรุป บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจะสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การเป็นที่หนึ่งในตลาดที่
เรามีการดำ�เนินธุรกิจ
วัฒนธรรมนี้จะต้องมีอยู่ในการดำ�เนินงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไป
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะสร้างความแตกต่างให้แก่เรา
จากความแตกต่างดังกล่าว เรามัน่ ใจในการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งเคียงข้างลูกค้าของเรา เพือ่ ส่งมอบมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของเรา
ต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการ
ประกอบ
ธุรกิจของ
บริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัท คือการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ท�ำจากพลาสติก ประเภท
ขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า
ในแต่ละอุตสาหกรรม ซึง่ สินค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าทีใ่ ช้แล้วทิง้ ไป(Disposable) เช่นขวด
นมสด นมเปรีย้ ว ขวดน�ำ้ ยาบ้วนปาก ขวดน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดในครัวเรือน เป็นต้น โดย
ใช้กระบวนการผลิต หลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding),
กระบวน การผลิตแบบเป่า(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection–Blow Moulding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ
GMP ที่ได้การรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)
บรรจุภณ
ั ฑ์ทบี่ ริษทั ฯท�ำการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเป็น 4 ประเภท
คือบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุของใช้ส่วนบุคคล
และเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับของใช้ในครัว เรือน และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
และเฟอร์นิเจอร์

โครงสร้างรายได้
รายได้แบ่งตามภูมิภาค

2557
ล้านบาท

2558
%

ล้านบาท

%

รายได้จากการขายในประเทศ

1,524

90%

1,435

90%

รายได้จากการขายต่างประเทศ

149

9%

149

9%

1,673

99%

1,584

99%

13

1%

12

1%

1,686 100%

1,596

100%

รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่น ๆ *
รวมรายได้

•
อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก การขายแม่พิมพ์ลูกค้า และก�ำไรจากการ
ขายทรัพย์สิน เป็นต้น
โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม

2557
ล้านบาท

2558
%

ล้านบาท

%

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรม

826

49%

810

51%

อาหารและเครื่องดื่ม

488

29%

428

27%

บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
และเวชภัณฑ์

307

18%

305

19%

บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

52

3%

41

3%

กลุ่มอุตสาหกรรม

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

2557
ล้านบาท

2558
%

ล้านบาท

%

1,673

99%

1,584

99%

13

1%

12

1%

1,686

100%

1,596

100%

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษทั ฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้ ส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆตาม
ความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึง่ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีใ่ ช้แล้วทิง้ ไป (Disposable) และบริษทั ฯมีน
โยบายที่จะไม่ให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมของทุกกลุ่ม เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงรายได้จากรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยได้แบ่ง กลุ่มสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกค้าประเภท
ต่างๆไว้ 4 กลุ่มดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์เพื่ อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ
่ งดืม
่
ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวด อาทิ เช่น ขวดขวดนมสด, นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดน�้ำ
มะพร้าว,แกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ และ ประเภทฝา เพื่อใช้ปิดภาชนะบรรจุอาหารได้แก่ ฝาขวดกาแฟ,ฝาขวดเครื่องดื่ม
มอลต์สกัด,ฝาปิดขวดนมสดและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ถ้วยโยเกิร์ต, ฝาและกล่องไอสครีม, จุกและฝาบนกล่องกระดาษบรรจุ
น�้ำผลไม้, จุกและฝาปิดขวดซอส เป็นต้น
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง บริษัทฯจึงให้ความส�ำคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นพิเศษ ดังนี้
• แยกส่วนการท�ำงานต่างหาก ภายในห้องระบบปิด(Clean Room) เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของ ฝุน่ ละอองและแบคทีเรีย
ตามมาตรฐานห้อง Clean Room
• น�ำระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใช้ในการควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ และได้น�ำ
ระบบ HACCP มาใช้เพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาและเวชภัณฑ์
• วัตถุดิบทุกชนิด ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เม็ดพลาสติกรวมไปถึงเม็ดสีที่ใช้ผสมพลาสติก ต้องเป็นเกรดที่ใช้
ส�ำหรับอาหาร(Food Grade)เท่านั้น
• บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการการผลิตแล้วที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอหรือการน�ำเศษวัตถุดิบจาก
แหล่งภายนอกบริษัทฯกลับมาใช้ใหม่(Recycle) โดยเด็ดขาด

2. บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์
ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดและฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดและฝาน�้ำยาบ้วนปาก ขวดและฝาสบู่เหลว ขวดและ
ฝาเวชภัณฑ์ ขวดและฝาน�้ำยาระงับกลิ่นกาย ขวดและฝาโลชั่นท�ำความสะอาดผิว ขวดและฝาแป้งโรยตัว ขวดและฝาบรรจุยา
วิตามิน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษ เพราะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรงจึงต้องใช้มาตรฐาน การผลิตเช่น
เดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นกัน

3. บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับของใช้ในครัวเรือน
ประกอบไปด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดในขนาดและรูปทรง ต่างๆ และฝาปิดภาชนะ เช่น ขวดน�ำ้ ยาล้างพืน้ และสุขภัณฑ์
ตลับและฝากดสเปรย์น�้ำหอมดับกลิ่น ฝาสเปรย์ใช้กับกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศและสเปรย์ก�ำจัดแมลง ฝาขวดน�้ำหอมปรับ
อากาศ ขวดและฝาน�้ำยาฆ่าเชื้อ ด้ามแปรง ท�ำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ เป็นต้น
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4. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือ
่ งมือช่าง และส่ วนประกอบเฟอร์นิเจอร์
ประกอบด้วย กล่องตลับเมตร ชิ้น ส่วนไม้บรรทัดวัดระดับน�้ำ ท้าวแขนเก้าอี้ ชิ้นส่วนล้อเก้าอี้ พนักพิง ฝาปิดช่องสาย
ไฟโต๊ะท�ำงาน แผ่นพลาสติก ปิดหลังพนักเบาะเก้าอี้ เป็นต้น

การวิเคราะห์ และค�ำอธิบายของฝ่ ายบริหาร
(MD&A)
ตารางที่ 1 : สรุปรายงานทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
+/- %

2558

2557

ขาย

-5.3%

1,584.2

1,673.2

ต้นทุนขาย

-7.3%

1,331.5

1,435.9

ก�ำไรขั้นต้น

6.5%

252.7

237.3

177 basis points

15.9%

14.2%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

3.2%

124.1

120.2

รายได้อื่น

-10.4%

11.7

13.0

ก�ำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

7.8%

140.3

130.1

108 basis points

8.9%

7.8%

ต้นทุนทางการเงิน

-26.2%

9.3

12.7

ก�ำไรสุทธิก่อนภาษี

11.5%

130.9

117.4

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

10.9%

26.7

24.1

ก�ำไรสุทธิ

11.6%

104.2

93.4

100 basis points

6.6%

5.6%

ค่าเสื่อมราคา

10.5%

128.9

116.7

ก�ำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีและค่าเสื่อมราคา

9.1%

269.2

246.8

224 basis points

17.0%

14.7%

อัตราเพิ่มก�ำไรขั้นต้น

อัตราเพิ่มก�ำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

อัตราเพิ่มก�ำไรสุทธิ

อัตราเพิ่ม
•
•
•
•
•
•
•

กำ�ไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้น 6.5% และมีอัตราเพิ่ม จากปี 2557 177 basis points
กำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนี้ มีผลจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพทางต้นทุน
ปริมาณการขายส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าใหม่
แม้วา่ ปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ แต่เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ ในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ทำ�ให้บริษทั มีการปรับลดราคาขาย
แก่ลูกค้า มีผลทำ�ให้ยอดขายโดยรวมกลับลดต่ำ�ลง
จากการลงทุนในการเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูง และการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน
การผลิตในที่สุด
จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของงบการเงิน ทำ�ให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ 26%
บริษัทฯ สามารถทำ�กำ�ไรสุทธิ 104.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.6%
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•

นอกเหนือจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้ลงทุนพัฒนา เสริมสร้าง Supply chain infrastructure โดยลงทุนก่อสร้างอาคารคลัง
สินค้า พืน้ ทีร่ วม 3,700 ตารางเมตร ซึง่ ได้เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 และเสร็จสิน้ เมือ่ เดือนมกราคม
2559

ตารางที่ 2 : สถานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

+/- %

สิน
้ สุด

สิน
้ สุด

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-93.9%

3.7

60.8

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-13.4%

357.3

412.5

สินค้าคงเหลือ

-5.4%

90.0

95.1

สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

46.2%

50.3

34.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-16.8%

501.3

602.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-6.4%

548.0

585.2

240.7%

73.3

21.5

สินทรัพย์อื่น

36.9%

35.9

26.2

รวมสินทรัพย์

-6.3%

1,158.5

1,235.7

เงินกู้ระยะสั้น

-30.8%

51.2

74.0

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-22.8%

202.4

262.2

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี

-35.5%

37.3

57.8

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

78.2%

11.9

6.7

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-24.4%

302.9

400.7

เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

-44.3%

73.8

132.5

หนี้สินอื่น ๆ

17.5%

14.0

11.9

รวมหนี้สิน

-28.3%

390.7

545.1

หุ้นสามัญ

0.0%

255.0

255.0

หุ้นที่ออกช�ำระแล้ว

3.7%

208.8

201.3

28.4%

123.0

95.7

25.5

20.9

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและอื่น ๆ
ก�ำไรสะสมที่จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายแล้ว
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

10.8%

410.5

372.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

11.2%

767.8

690.6

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-6.3%

1,158.5

1,235.7

•
•
•
•
•
•
•

ทรัพย์สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 1,158.5 ล้านบาท
ทรัพย์สินหมุนเวียน 501.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 101.5 ล้านบาท มีผลมาจาก
บริษัทฯ ชำ�ระคืนเงินกู้ มูลค่า 57.1 ล้านบาท
มูลค่าลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องมาจากการปรับลดของราคาขาย
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อยู่ที่ระดับ 1.66 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.21 เท่า และมีมูลค่า 390.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 154.4 ล้าน
บาท มีผลจากการชำ�ระคืนเงินกู้
ส่วนของผู้ถือหุ้น 767.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.2 ล้านบาท มีผลจาก

•
•

ก�ำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้น 43.4 ล้านบาท
เงินเพิ่มทุนจากการที่มีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ใน TPAC – W1 และ TPAP ESOP มูลค่า 33.8 ล้านบาท

ตารางที่ 3 : กระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)
สิน
้ สุด
31 ธันวาคม 2558

สิน
้ สุด
31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรสุทธิ

104.2

93.4

ค่าเสื่อมราคา

128.9

116.7

กระแสเงินสดหมุนเวียน

-39.5

-62.8

-120.7

-79.4

72.9

67.8

-102.0

7.0

เงินปันผลจ่าย

-61.8

-64.3

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน

33.8

4.6

กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่ม (ลด)

-57.1

15.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด

60.8

45.7

3.7

60.8

กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อการลงทุน
กระแสเงินสดส่วนเกิน
ช�ำระคืนเงินกู้ยืม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด

•
•
•
•

กระแสเงินสดส่วนเกิน เพิ่มขึ้น ในปี 2558
กระแสเงินสดจ่ายเพือ่ การลงทุน 120.7 ล้านบาท โดยที่ 104.0 ล้านบาทเป็นค่าใช้จา่ ยฝ่ายทุน เพือ่ การเพิม่ เครือ่ งจักร
แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ สำ�หรับการผลิต และ 16.7 ล้านบาทเป็นการลงทุนในอาคารคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บและกระจายสินค้าสำ�เร็จรูป
เงินปันผลจ่ายจากกำ�ไรสุทธิของปี 2557 มูลค่า 61.8 ล้านบาท
กระแสเงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใน TPAC-W1 และ TPAC ESOP มูลค่า 33.8 ล้านบาท

ตารางที่ 4: อัตราส่ วนทางการเงิน
สิน
้ สุด
31 ธันวาคม 2558

อัตราเงินเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
DSCR

•

1.66x
0.21x
15.1x
5.7

สิน
้ สุด
31 ธันวาคม 2557

1.50x
0.29x
10.3x
3.5

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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การคาดการณ์ถึงแนวโน้มธุรกิจ

การนำ�เสนอข้อมูลนี้ ประกอบไปด้วย “ข้อความทีเ่ ป็นการคาดการณ์ในอนาคต” (Forward-Looking Statements”
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของ บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดทำ�ขึ้น
บนพื้นฐานของ ความเชื่อ สมมติฐาน ความคาดหวัง และการประมาณการ ของผู้บริหาร เกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานทาง
เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่ผู้บริหารมีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อความใดที่ขึ้นต้นด้วย หรือตาม
ด้วย หรือประกอบด้วย คำ�ว่า “ตั้งเป้าหมายว่า” “เชื่อว่า” “คาดหวังว่า” “มุ่งหวังว่า” “ตั้งใจว่า” “จะ” “อาจจะ” “คาดการณ์
ว่า” “อาจ” “วางแผนไว้ว่า” “สามารถที่จะ” “น่าจะ” “ทำ�นายว่า” “ประมาณการ” “คาดคะเน” “คาดการณ์ล่วงหน้า” หรือ
คำ�อื่นใดที่มีความหมายในทำ�นองเดียวกัน หรือคำ�ที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ ล้วนแล้วแต่เป็นการระบุหรือบ่งชี้ถึงลักษณะ
ของข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมไปถึงการทำ�นาย การประมาณการ และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ หรือ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจของตลาด ซึ่งอาจไม่จำ�ต้องเป็นการชี้วัดถึงความชัดเจนแน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต หรือแนว
โน้มของผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นี้ ข้อความทีเ่ ป็นการคาดการณ์ในอนาคต (รวมถึงข้อความอืน่ ใดทีร่ ะบุในเอกสารอืน่
ซึ่งมีการอ้างอิงถึงในการนำ�เสนอข้อมูลนี้) ไม่ใช่การกล่าวอ้างถึงข้อความอันเป็นข้อเท็จจริงในอดีต แต่มีความเกี่ยวโยงกับ
เหตุการณ์และผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวพันกับความเสี่ยงทั้งที่ปรากฏอยู่แล้วหรือยังไม่ปรากฏ รวมถึงความไม่แน่นอน
และปัจจัยทีส่ ำ�คัญอืน่ ใดซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั อันอาจทำ�ให้ผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุเป้า
หมายทีแ่ ท้จริงของบริษทั มีความแตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญจากความคาดหวังในผลลัพธ์ ผลประกอบการ หรือการบรรลุเป้า
หมายในอนาคต ซึ่งเข้าใจความหมายได้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว

บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดและส่งผลกระทบกับการด�ำเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ต้องใช้วัตถุดิบหลักเป็นเม็ด
พลาสติก ซึง่ มีความผันผวนทัง้ ในเรือ่ งราคาและปริมาณ นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยความเสีย่ ง
อื่น ๆที่ต้องน�ำมาพิจารณาเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารความเคลื่อน ไหวอย่างใกล้ชิด
และสม�ำ่ เสมอ มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกเดือนในการประชุม
คณะ ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนีย้ งั ได้จดั ตัง้ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง(Risk Management Committee) ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์หาตัวชีบ้ ง่ ปัจจัยความ
เสีย่ ง, ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด ขึน้ และเสนอวิธกี ารป้องกันความเสีย่ ง น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัย ส�ำคัญ
ต่อบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ปั จจัยความ
เสี่ ยง

1. ความเสี่ ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบ ด้านปริมาณและ
ราคา
เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต มีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 50 ของ
ต้นทุนการผลิตรวมและมากกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด
มีปริมาณการใช้กว่า 15,000 ตันต่อปี มีความผัน
ผวนทั้งด้านปริมาณและราคา
เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกเป็นหลัก และยังมีปจั จัยด้าน อุปสงค์
และอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดเข้ามามีผลต่อราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีก
ด้วย
หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต
สินค้า,ก�ำไรขัน้ ต้นและผลก�ำไรสุทธิของบริษทั ฯเป็นอย่างมาก แม้บริษทั ฯจะท�ำข้อตกลง
กับคูค่ า้ รายส�ำคัญ ให้มกี ารปรับราคาสินค้าได้เมือ่ ราคาวัตถุดบิ เพิม่ หรือลดเกินกว่าอัตรา
ที่ตกลงไว้เป็นรายไตรมาส แต่ก็ยังมีคู่ค้าอีกหลายรายที่ไม่ได้ใช้เงื่อน ไขนี้ บริษัทฯต้อง
รับภาระต้นทุนบางส่วนก่อนการปรับราคาจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ การปรับราคาสินค้าไม่
สามารถท�ำได้ทันทีทันใด ต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่ง
นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยความเสีย่ งจากสถานการณ์ทผี่ ผู้ ลิตเม็ดพลาสติกไม่สามารถ
ท�ำการผลิตหรือจัดส่ง ให้ได้ตามปกติจากสาเหตุ เช่น โรงงานประสบภัยอุบัติภัยหรือภัย
ธรรมชาติ หรือภัยสงคราม การผลิตต้องหยุดหรือผลิตน้อยลง ท�ำให้เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯได้
บริษัท ฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้ :• ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาน�้ำมัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลก
อย่างใกล้ชิด ทั้ง ตลาดต่างประเทศ และในประเทศ น�ำมาประกอบการวางแผน
การสั่งซื้อ เสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจ�ำ
เดือนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ราคาเม็ดพลาสติก
• คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และส�ำรองเม็ด
พลาสติกให้ เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามค�ำสั่งซื้อที่มีอยู่เป็นการล่วงหน้า โดย
พิจารณาจากสถานการณ์และ
• ราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
• สัง่ ซือ้ วัตถุดบิ โดยตรงกับผูผ้ ลิต หรือตัวแทนจ�ำหน่ายทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทีจ่ ะสามารถจัดหา
วัตถุดิบ ให้ได้ตามที่สั่งซื้อ แม้สถานการณ์ราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไป
• ท�ำข้อตกลงกับคู่ค้าในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า เป็นไปตามราคาเม็ดพลาสติกที่
ขึ้นหรือลงเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนดเป็นรายไตรมาส แทนการพิจารณา ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง
• มีการทดสอบการใช้เม็ดพลาสติก จากผูผ้ ลิตหลายราย เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ น
การใช้เม็ดพลาสติก ทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งใด
แหล่งหนึ่งหากเกิดการขาดแคลนวัตถุ ดิบหรือเมื่อเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งมี
ราคาสูงขึ้น
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2. ความเสี่ ยงจากการเปลีย
่ นแปลงด้านรูปแบบและคุณสมบัติ
ของบรรจุภัณฑ์หรือเทคโนโลยี่ ในการผลิต
ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นการ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เป็นชนิดกล่องกระดาษหรือถุงพลาสติกแทนการใช้ขวดพลาสติก หรือ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีใช้ความร้อนในการขึ้นรูป(Thermo forming) แทนการใช้เครื่อง
ฉีดพลาสติกเป็นต้น นับเป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ บริษัทฯจึงมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ
และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตอย่างใกล้
ชิด บริษทั ฯได้มงุ่ เน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ ารใช้งานได้หลากหลายขึน้ เพือ่ ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเลือกใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิต
เพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายทันกับความต้อง การเปลี่ยนแปลง
ของตลาด
อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์ที่ผลิต ถูกน�ำไปใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นกัน ซึ่งระยะ
เวลาในการปรับ เปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ไม่รวดเร็วนัก ที่ผ่านมาจะมี
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ปี
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการรูปแบบสินค้าของลูกค้า จึงต้องมีการวางแผนที่
ดี และมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบให้
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

3. ความเสี่ ยงจากการเข้ามาแข่งขันของคู่ผลิตรายใหม่
การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถท�ำได้ไม่ยากนัก การเข้ามาลงทุน
ท�ำธุรกิจจึงท�ำได้ง่าย นอกจากนี้การบังคับใช้ข้อตกลงทางการค้าและภาษีของประเทศใน
กลุม่ อาเชีย่ น(AEC) ทีจ่ ะเริม่ ใช้ในปี 2558 จะ ท�ำให้มผี ผู้ ลิตในต่างประเทศเข้ามาเป็นคูแ่ ข่ง
ทางการค้าได้มากขึ้น
จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยความเสีย่ งในการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วน
ไปได้ และท�ำให้ การด�ำเนินธุรกิจล�ำบากมากขึน้ อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการ
ผลิตสินค้าตลอดจนความน่าเชือ่ ถือของผูผ้ ลิตถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนบุคคล
และยา ทีต่ อ้ งการความสะอาดปราศจากสิง่ ปนเปือ้ นและเชือ้ โรคสูง เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ซึง่ หาก
ลูกค้าเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วจะไม่เปลี่ยนผู้ผลิตง่ายนัก
บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสูง และ
ความสะอาดปราศจากเชือ้ ปนเปือ้ น จึงมุง่ เน้นในเรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยได้นำ� ระบบ
คุณภาพที่เป็นสากลมาใช้ควบคุม ในการผลิต และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008, GMP(Good Manufacturing Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo
Japanese American Registrars) และเน้นการใช้วตั ถุดบิ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ สมบัติ
เป็น Food Grade เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาน�ำระบบ HACCP มาควบคุมการผลิต
สินค้าประเภทอาหารและยาด้วย เพื่อท�ำให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ว่าสะอาดปราศจาก
เชื้อทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงลูกค้า ท�ำให้เกิดความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการน�ำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการท�ำงานเพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ

4. ความเสี่ ยงจากการมีและจัดเก็บสิ นค้า
ส� ำเร็จรูปและวัตถุดิบจ�ำนวนมากเกิน
ความจ�ำเป็น
จากการเติบโตของยอดขายสินค้าและชนิดสินค้าใหม่
อย่างต่อเนื่องทุกปี ท�ำให้ต้องส�ำรองสินค้าส�ำเร็จ รูปและ
วัตถุดิบสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงอย่างหนึ่ง
ในการจัดสถานที่เก็บสินค้าที่เหมาะ สมและเพียงพอ, การ
หมุนเวียนจ่ายสินค้าส�ำเร็จรูป, การเก็บส�ำรองวัตถุดิบและยัง
เป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าจากการด�ำเนินงานอีกด้วย
บริ ษั ท ฯได้ มี ม าตรการป้ อ งกั น โดยเน้ น เรื่ อ งการ
วางแผนการผลิตและการจัดส่ง ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลด
ปริมาณการส�ำรองวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูป ให้เหมาะสมกับ
พืน้ ทีก่ ารจัดเก็บทีม่ ี โดยยังสามารถตอบ สนองความต้องการ
ของคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้น�ำระบบการบริหารจัด
การโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 นอก
เหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) ที่บริษัท
ได้น�ำมาใช้ตั้งแต่ปี2550 และในปี 2556 บริษัทได้จัดขยาย
องค์กรโดยเพิ่มหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขึ้น
เพื่อบริหารการเชื่อมโยงการท�ำงานในการวางแผนการผลิต
การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ การ
บริหารการขาย และจัดส่งสินค้า ซึ่งส่งผลให้สามารถลดและ
ควบคุมปริมาณการจัดเก็บวัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปได้อย่าง
ได้ผล

5. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย
่ น
การที่บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับคู่ค้าใน
ต่างประเทศ ในแต่ละปีเป็นอัตราประมาณร้อยละ10 ต่อยอด
ขาย ซึ่งก�ำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจเกิด
ผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ หากเกิดการผันผวนค่าเงิน
ตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯถือเป็นความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจ
อีกอย่างหนึ่ง ดังนั้นบริษัทฯจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
จากการผันผวนเงินตราต่างประเทศดังนี้
- ติดตามความเคลื่อนไหวการผันผวนอัตราปริวรรต
เงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันท�ำการฝาก
เงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินเพื่อรออัตราปริวรรต
ที่เหมาะสม
- ใช้เงินตราต่างประเทศทีฝ่ ากกับสถาบันการเงินในการ
ช�ำระเจ้าหนี้ต่างประเทศที่บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
อะไหล่เครื่องจักร โดยตรงเพื่อลดส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน
- พิจารณาเลือกสกุลเงินที่มีความมั่นคง มีอัตราการ
ผันผวนไม่มาก และมีมากกว่า 1 สกุลเงิน ในการซื้อ-ขาย กับ
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน และ
ลดความเสี่ยงในการผันผวนของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง
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การควบคุม
ภายใน

คณะกรรมการ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย
ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษั ท ดู แ ลกระบวนการจั ด ท� ำ รายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป และเป็ น ไปตามกฎข้ อ บั ง คั บ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) รวมทัง้ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมถึง
การสอบทานผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ รวมทัง้ ค�ำนึง
ถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การน�ำหน้าที่
ความรับผิดชอบ อ�ำนาจและการควบคุมการจัดการมาใช้เพี่อความโปร่งใสของการใช้
ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการด�ำเนินการที่ราบรื่นของบริษัท การจัดตั้ง
หน้าที่และแบกความรับผิดชอบของพนักงงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะ
สมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ�ำกัด เป็นผูต้ รวจสอบภายใน ในปี 2559 ซึง่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสาระสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม โดยแผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ค�ำ
เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ท�ำการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส โดยวัตถุประสงค์
ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดา้ นการด�ำเนินการ การรายงาน และการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่มีประสิทธิภาพ ของบริษัทได้

แม่บทการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีขั้นตอนในการระบุความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึง่ สามารถส่งผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยผูบ้ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
ติดตามและดูแลความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ ยังมีหวั หน้ากลุม่ ในแต่ละแผนก
สอบทานปัจจัยทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ ด้านกลยุทย์ของการด�ำเนินงาน การเงิน การด�ำเนิน
งาน ระบบสาระสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และการปฏิบตั ติ ามแม่บท รวมทัง้ อ�ำนวยความ
สะดวกในการจัดท�ำแผนป้องกันความเสีย่ งโดยหัวหน้ากลุม่ ในแต่ละแผนก การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต้องท�ำอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ.
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รายการ
ระหว่างกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำ
รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ้
พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของ บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย กับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการ
ซึ่งข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด โดย
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิในการออกเสียง
เพือ่ อนุมตั ใิ นรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)
นโยบายของบริษัทก�ำหนดให้บริษัทรายงานรายการระหว่างกันทั้งหมดที่ผ่าน
การอนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�ำไตรคมาส รายงานประจ�ำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่
การก�ำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดย
ทัว่ ไปซึง่ สามารถเทียบเคียงกับเงือ่ นไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอกและสมเหตุสมผล
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี
บริษัททีเ่ กีย
่ วข้อง/ความสัมพันธ์

*บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น
ร้อยละ 48 ของทุนจดทะบียนช�ำระ
แล้ว และมีกรรมการร่วม

ประเภทรายการ

ขายผลิตภัณฑ์ตามราคาตลาด
ซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงานตามราคาตลาด
ซื้อบริการตามราคาที่ตกลงในสัญญา
ซื้อบริการตามราคาที่ตกลงในสัญญา
เช่าช่วงที่ดินโรงงานตามราคาที่ตกลงในสัญญา

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเม
อร์ส (ระยอง) จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นราย
ซื้อวัตถุดิบตามราคาตลาด
ใหญ่ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจ
อร์ส และ คณะกรรมการของบริษัท

ปี 2558
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

ปี 2557
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

0.8
2.1
0.9
0.3
0.7

1.0
0.2
1.2
0.4
-

0.1

-

*บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน)ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้นาย อานุช โลเฮีย ในวันที่
9 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการร่วมจากบริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ�ำกัด(มหาชน)ลาออก
จากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และ 12 ตุลาคม 2558 รายการ
ระหว่างบริษทั และบริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ�ำกัด(มหาชน) ไม่ถอื เป็นรายการระหว่างกัน
หลังจากเดือน ตุลาคม 2558
นโยบายเกีย
่ วกับการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันซึง่ เป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษทั จะต้อง
แจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และ
เหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มี
การตรวจสอบรายการเบือ้ งต้นว่ารายการนัน้ ๆ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งแก่คณะกรรมการบริษทั โดยรายการระหว่าง
กันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องผลประโยชน์ต่อ
บริษัทและราคาที่เหมาะสมเป็นกลาง
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่น
ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะน�ำบริษัทฯไปสู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี ความโปร่ง ใสในการปฏิบตั งิ านภายใต้กรอบ
จริยธรรมทีด่ อี นั จะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ ว ข้อง
ทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี นึ้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรใน
ปี 2550 โดยใน ช่วงปลายปี 2551 นัน้ คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพือ่ ให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เป็นฉบับที่ 2 โดยได้จดั ท�ำประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงาน
ทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอด จนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนีย้ งั สร้างความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีอ่ ย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิด
จิตส�ำนึกในองค์กร เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้ตระหนักถึงและน�ำไปปฏิบตั ิ โดยมีคณะกรรม
การบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ กรรมการตรวจ
สอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ 5 หมวด
และรายงานผลให้คณะ กรรมการบริษัททราบอย่างสม�่ำเสมอ และก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�ำทุก
ปี โดยในปี 2558 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดี โดย
ครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษทั ฯจะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั ซึง่ มีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว บริษัทฯยังได้ก�ำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการ
เข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และการปรับเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน
2558 เวลา 14.00 น. ทีห่ อ้ งประชุมชัน้ 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ โดย
บริษทั ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จ�ำกัด ซึง่ เป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2558 ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 20 วัน พร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระทีจ่ ำ� เป็นอย่างครบถ้วนเช่น
ส�ำเนารายงานการประชุมครัง้ ก่อน รายงานประจ�ำปีงบการเงิน รายงานผูส้ อบบัญชีรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปัน ผลพร้อมตัวเลข
เปรียบเทียบย้อนหลังประวัตกิ รรมการทีเ่ สนอให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้ก�ำหนดชื่อกรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยใน
แต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประการประชุมล่วง
หน้าบนWebsite ของบริษัท ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะ
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อ�ำนวย
การสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมท�ำหน้าที่ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูก
ต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงแยกตามล�ำดับวาระ โดยประธานกรรมการ
ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจ�ำนวนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบการด�ำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งค�ำถามใดๆ และข้อเสนอ
แนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูก ต้องครบ
ถ้วนและแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การออก
เสียงลงคะแนน สิทธิในการับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชือ่ กรรมการอิสระเป็น ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
แทน บริษัทยังได้ก�ำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัด แย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�ำหนดนโยบายและขั้น
ตอนการท�ำธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันของคณะ
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์วิธี การของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ
(Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่น การซื้อขายหลัก ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน(Insider trading),
การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1
เดือนก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะเปิดเผยสูส่ าธารณ ชนและก�ำหนดให้ผบู้ ริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�ำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจ สอบ
รับรองงบประจ�ำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายใน
วันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียว กันหรืออย่าง
ช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการน�ำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและ
น�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯได้ก�ำหนดไว้
มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
(1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษทั ให้บริษทั ฯฟ้องร้องผูบ้ ริหารต่อศาลให้ชดใช้ความเสียหายดังกล่าว และสามารถ
ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากต�ำแหน่งได้
(2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระท�ำผิดอีก บริษัทสามารถให้ผู้บริหารคนนั้น พ้นจาก
ต�ำแหน่งได้
ซึง่ มาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา กรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าว อย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสี ย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรในหลักดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับ ผูบ้ ริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคูม่ อื จริยธรรมทาง
ธุรกิจโดยได้สอื่ สารให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ ถึง และก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ มีหน้า
ที่ก�ำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจาก
บริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างก�ำไร และสร้างความ
ส�ำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณผู้บริหาร :

ได้ก�ำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อ
พนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการ
ค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการ
ท�ำการใดๆ มีการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
2. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความช�ำนาญ
ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการ
บริษัทอย่างเต็มความสามารถ
3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ ครบ
ถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก โดย
เฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะ
สมของพนักงานนั้นๆ
2. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงาน โดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่ว
ถึงอย่างทั่วถึง และสม�่ำเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจ
คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนั ก งานหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย สุ ข ภาพอนามั ย และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้า และบริการอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไข
และเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการ ให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่า
สินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย
5. จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้า
และบริการ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้า

ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�ำมาใช้เป็นประโยชน์
ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณี
ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วม
กันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตใน
ทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความ
จริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิต
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่ง
มูลความจริง
3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่
แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคมส่วนรวม
2. คืน ผลก�ำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วน
สร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่ำเสมอ
3. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
4. ปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิ บั ติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วย
งานก�ำกับดูแล

จรรยาบรรณของพนักงาน : ก�ำหนดให้
พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความ
ภักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่
จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสูค่ วามเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั
3. ไม่อาศัยต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน

6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันท�ำงานเป็นทีม
และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่า
รื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระท�ำใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระท�ำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระ
ท�ำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบ
การควบคุมภายในบกพร่องผ่านทางWebsite ของบริษัทฯโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ด�ำเนินการตรวจ
สอบข้อมูล และด�ำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการด�ำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4.การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบ
การเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยจะใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัด ระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ
ในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประ กอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทานคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัด ท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการ เงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษทั โดยเผย แพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ผลู้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องทราบ โดยผ่านทางการเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับประวัตบิ ริษทั ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษทั รายงาน
ทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการด�ำเนิน ธุรกิจของบ
ริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจ�ำนวน 3 ท่าน กรรมการ บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการ
สรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทก�ำหนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและ
ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบ ประมาณของ
บริษทั ตลอดจนก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยา บรรณ
ทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯได้กำ� หนดไว้ และเสนอทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มรี ะบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ ง พร้อมทัง้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและอืน่ ๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
เพือ่ ช่วยกลัน่ กรองรายละเอียด และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการและก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผล สอบทาน ติดตาม
และรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ
4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของ บริษัทแล้วเสร็จ และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ แล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้ก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี ตามแบบประเมินผล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทนในเบื้องต้น และน�ำ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้
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บริหารแต่ละคน รายละเอียดจ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2558 ทีบ่ ริษทั ได้จา่ ยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อ
การจัดการแล้วนอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลโดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการด�ำเนินงาน กฎหมายการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมีหน่วย งานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ รวมทัง้ ได้มกี ารประเมินประสิทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายในทัง้ 5 หมวดเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ควบคุมภาย ในของบริษัทฯแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อ
เรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล ภายนอกหรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออ�ำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความ
โปร่งใส และยังได้ก�ำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตหิ ลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วยนอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้มกี ารจัดการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ตรวจสอบรับรองงบประจ�ำปี หรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพือ่ พิจารณาและให้
ความเห็นเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ภายในวันเดียวกันกับทีก่ ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่ง
งบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษทั มีนโยบายใน
การประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้ กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ไม่เอาเปรียบผูม้ ี
ส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้
- การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ในการทุ่มตลาด หรือรวมหัวก�ำหนดราคา การฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การ
ก�ำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ ไม่ดำ� เนินการใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำที่
เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด การ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูก
กฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษทั ไปยังคูค่ า้ อืน่ ของบริษทั ได้ทราบ และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้า

ความรับผิดชอบต่อสั งคม

การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและ
เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติของกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายใน
ที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูก
ต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ
1. การสร้างจิตส�ำนึก ทัศนคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความ
ซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2. จัดวางระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ�ำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น
3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน
ใดๆ ส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ ในการจูงใจให้ทำ� หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางทีม่ ชิ อบ หรือท�ำให้
บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติ
งานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกีย่ วกับการท�ำงานและจรรยาบรรรณ
ธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและน�ำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั มีนโยบายและแนวทางทีจ่ ะไม่ลว่ งละเมิดสิทธิมนุษย
ชน โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความคารพต่อ
สิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อท�ำงานใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงานโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเพศและอายุ
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้
แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. ยึดมัน่ ในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ
4. แสดงเจตจ�ำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้เสีย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ เสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของ

หลักการบริหารงาน (5 M) ของบริษทั ที่ ถือว่าบุคลากรของบริษทั เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ จึงยึดถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
แรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆดังนี้
1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชิ้อชาติยัง
มีการท�ำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซ่ึงเลือกตั้งจาก
พนักงานของบริษทั ท�ำหน้าทีด่ แู ลสวัสดิการความเป็นอยูข่ องพนักงาน และยังได้รบั การรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐานแรงงาน
ไทย กระทรวงแรงงาน
2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการงานโดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเป็นประจ�ำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจ�ำปีให้
กับพนักงานทุกคน
3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ
พนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้น
โดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า
เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครง การลดการใช้
พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการก�ำหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อกี ส่วนหนึง่ นอกจากนีย้ งั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการก�ำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทในการด�ำเนินการด้วย
เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR Charity and Anti Corruption ร่วมกับกลุ่มบริษัท S.N.P. Shipping ซึ่ง
เป็นหนึง่ ในคูค่ า้ ของบริษทั เป็นทีทสี่ องติดต่อกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริตทุกประเภท
อีกทั้งช่วยจัดหาทุนทรัพย์และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านคลองซอง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหนองไร่ อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าอื่นอีกถึง 23 ราย และ
ได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 16 คน
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รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ประธานกรรมการคณะตรวจสอบ
เรียนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน มีประสบการณ์ในด้านการบัญชี การเงิน
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษี และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจ
สอบ ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และเป็นไปตาม
กฎข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในตำ�แหน่ง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
ล�ำดับ

1.
2.
3.

ชือ
่ -สกุล

วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้รับแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่6/2558 เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2558 แทน นายสุรชัย สนธิรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำ�รวจตรี วิชัย ทรงโบรัศมี กรรมการตรวจสอบ
นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และ 12 ตุลาคม 2558
ภารกิจทีส
่ � ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในปี2558 มี 4 วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยการให้คำ�ปรึกษากับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผูต้ รวจสอบภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบพบผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกโดยทีไ่ ม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม
ประชุมเป็นจำ�นวน 1 ครั้ง ภารกิจที่สำ�คัญของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. สอบทานระบบการจัดทำ�รายงานงบการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎ
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอบทานและอนุมัติ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปีของบริษัท
2. สอบทานระบบตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเพือ่ ความ
เป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

4. พิจารณา คัดสรรผู้และเสนอชื่อผู้ตรวจสอบอิสระ พิจารณาค่าสอบบัญชี และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งต่อปี
5. สอบทานและเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
เชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. จัดเตรียมและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ�
7. แต่งตั้งและประสานงานการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน
8. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบคือ นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ มีหน้าที่ประสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและเสนอให้ บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด แต่งตั้งให้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เลขที่ 4521 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เลขที่ 3182 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ เลขที่ 3516 ให้เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ
ในปี 2559 โดยมีค่าตรวจสอบบัญชี เก้าแสนบาทถ้วน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีอิสระคำ�นึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2559 การคัด
เลือกผู้ตรวจสอบภายในคำ�นึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และค่าสอบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามกฎข้อบังคับและข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการประเมินควาเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามขอบเขตทีก่ ำ�หนดโดยคณะกรรมการบริหารและตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ในปี2558 บจม.พลาสติกและหีบห่อไทย ได้ดำ�เนินงานภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานงบการเงิน
คณะกรรมการ บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย มีความรับผิดชอบในการจัดเตรียมงบการเงินที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีแม่บท ปี พ.ศ. 2543และข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการได้พิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและได้
ทำ�ตามอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชี
อิสระตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินและมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการ ให้ความสำ�คัญต่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็น ไปตามนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในเพือ่ ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
มีความถูกต้อง สมบูรณ์และทันเวลา อีกทั้งยังเชื่อมั่นได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลโดยปราศจากการทุจริต
และเหตุผิดปกติอื่นๆ โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่คณะกรรมการอิสระ เป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการมีความพึงพอใจกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ งบการเงินที่ได้รับการตรวจ
สอบแสดงความจริงและเป็นธรรม ของฐานะการเงิน ผลประกอบการ และ งบกระแสเงินสดของปีที่สิ้นสุก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา
ประธานกรรมการและ CEO

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ
กรรมการผู้จัดการ

งบการเงิน

59

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กำ�หนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตาม
ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการ
เงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแส
เงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 29 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

7

3,693,352 ฿

60,806,192 ฿

6, 8

357,332,888 ฿

412,486,410 ฿

9

90,011,573 ฿

95,141,576 ฿

50,291,589 ฿

34,430,537 ฿

501,329,402 ฿

602,864,715 ฿

73,258,796 ฿

21,515,958 ฿

10

548,003,378 ฿

585,204,921 ฿

11

1,442,394 ฿

1,546,978 ฿

22

2,683,792 ฿

2,504,810 ฿

31,741,416 ฿

22,069,485 ฿

657,129,776 ฿

632,842,152 ฿

1,158,459,178 ฿

1,235,706,867 ฿

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

12

51,185,297 ฿

74,051,776 ฿

6, 13

202,429,418 ฿

262,162,609 ฿

14

309,846 ฿

510,775 ฿

15

36,989,509 ฿

57,279,441 ฿

16

11,940,556 ฿

6,689,225 ฿

302,854,626 ฿

400,693,826 ฿

14

46,477 ฿

356,323 ฿

15

73,799,140 ฿

132,179,984 ฿

17

13,981,371 ฿

11,871,287 ฿

87,826,988 ฿

144,407,594 ฿

390,681,614 ฿

545,101,420 ฿

หนีส
้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส
้ ิ นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส
้ ิ นหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส
้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส
้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

255,000,000 ฿

255,000,000 ฿

208,766,400 ฿

201,327,025 ฿

18

122,649,100 ฿

92,210,925 ฿

19

400,200 ฿

3,533,030 ฿

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2557: หุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส
้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

63
20

25,500,000 ฿

20,900,000 ฿

410,461,864 ฿

372,634,467 ฿

767,777,564 ฿

690,605,447 ฿

1,158,459,178 ฿

1,235,706,867 ฿

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

6

1,584,159,514 ฿

1,673,177,580 ฿

11,666,841 ฿

13,019,293 ฿

1,595,826,355 ฿

1,686,196,873 ฿

1,331,489,205 ฿

1,435,905,778 ฿

52,575,532 ฿

50,883,139 ฿

71,501,442 ฿

69,293,665 ฿

1,455,566,179 ฿

1,556,082,582 ฿

140,260,176 ฿

130,114,291 ฿

(9,346,635) ฿

(12,669,168) ฿

130,913,541 ฿

117,445,123 ฿

(26,676,634) ฿

(24,053,131) ฿

104,236,907 ฿

93,391,992 ฿

-฿

4,323,809 ฿

-฿

(864,762) ฿

-฿

3,459,047 ฿

-฿

3,459,047 ฿

104,236,907 ฿

96,851,039 ฿

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.51 ฿

0.46 ฿

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

0.47 ฿

0.45 ฿

ก�ำไรขาดทุน:
รายได้

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6
6

รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22

ก�ำไรส� ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ :

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ ส� ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส� ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

201,327,025 ฿

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

19
26
20

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เงินปันผลจ่าย

จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฏหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

18

-฿
122,649,100 ฿

208,766,400 ฿

-฿

-฿

30,438,175 ฿

-฿

-฿

-฿

7,439,375 ฿

-฿

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ

-฿

-฿

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
-฿

-฿

-฿

ก�ำไรส�ำหรับปี

92,210,925 ฿

92,210,925 ฿

201,327,025 ฿

-฿

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

20

จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองตามกฏหมาย

-฿

-฿
-฿

26

เงินปันผลจ่าย

-฿

4,786,800 ฿

-฿

-฿

-฿

87,424,125 ฿

400,200 ฿

-฿

-฿

951,220 ฿

(4,084,050) ฿

-฿

-฿

-฿

3,533,030 ฿

3,533,030 ฿

-฿

-฿

2,097,381 ฿

(1,324,800) ฿

-฿

-฿

-฿

2,760,449 ฿

25,500,000 ฿

4,600,000 ฿

-฿

-฿

-฿

-฿

-฿

-฿

20,900,000 ฿

20,900,000 ฿

4,700,000 ฿

-฿

-฿

-฿

-฿

-฿

-฿

16,200,000 ฿

ส่วนเกินมูลค่า ส่ ว นทุ น จากการจ่ า ย จั ด สรรแล้ ว -ส� ำ รอง
หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ตามกฎหมาย

-฿

19

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

1,141,500 ฿

-฿

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
18

-฿

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ

-฿

200,185,525 ฿

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก และ
ช�ำระแล้ว

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

หมายเหตุ

410,461,864 ฿

(4,600,000) ฿

(61,809,510) ฿

-฿

-฿

104,236,907 ฿

-฿

104,236,907 ฿

372,634,467 ฿

372,634,467 ฿

(4,700,000) ฿

(64,294,168) ฿

-฿

-฿

96,851,039 ฿

3,459,047 ฿

93,391,992 ฿

344,777,596 ฿

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

767,777,564 ฿

-฿

(61,809,510) ฿

951,220 ฿

33,793,500 ฿

104,236,907 ฿

-฿

104,236,907 ฿

690,605,447 ฿

690,605,447 ฿

-฿

(64,294,168) ฿

2,097,381 ฿

4,603,500 ฿

96,851,039 ฿

3,459,047 ฿

93,391,992 ฿

651,347,695 ฿

รวม

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน) งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปีสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฿
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

130,913,541 ฿

117,445,123 ฿

128,894,185 ฿

116,666,229 ฿

(561,777) ฿

(831,140) ฿

(306,744) ฿

216,589 ฿

3,243,864 ฿

3,947,024 ฿

951,220 ฿

2,097,381 ฿

(250,441) ฿

(411,370) ฿

9,346,635 ฿

12,669,168 ฿

272,230,483 ฿

251,799,004 ฿

55,153,522 ฿

(54,094,250) ฿

5,436,747 ฿

(5,346,010) ฿

2,046,573 ฿

(1,526,080) ฿

(85,567,955) ฿

2,736,908 ฿

(59,659,314) ฿

36,881,099 ฿

6,374,331 ฿

(396,563) ฿

(1,133,780) ฿

(982,220) ฿

194,880,607 ฿

229,071,888 ฿

-฿

5,621,627 ฿

(44,763,241) ฿

(44,943,060) ฿

150,117,366 ฿

189,750,455 ฿

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ก�ำไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้.

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฿
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์

(68,391,640) ฿

(109,958,898) ฿

250,441 ฿

411,370 ฿

1,444,668 ฿

1,143,503 ฿

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(66,696,531) ฿

(108,404,025) ฿

(22,866,479) ฿

4,051,776 ฿

15,800,000 ฿

51,242,500 ฿

(94,470,776) ฿

(47,664,840) ฿

(510,775) ฿

(645,051) ฿

(10,469,635) ฿

(13,568,670) ฿

(61,809,510) ฿

(64,294,168) ฿

33,793,500 ฿

4,603,500 ฿

(140,533,675) ฿

(66,274,953) ฿

(57,112,840) ฿

15,071,477 ฿

60,806,192 ฿

45,734,715 ฿

3,693,352 ฿

60,806,192 ฿

-฿

-฿

5,380,825 ฿

(6,213,032) ฿

73,877 ฿

17,939,650 ฿

-฿

4,323,809 ฿

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

ข้อมูลเพิ่ มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด:
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ช�ำระเงินลดลง
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปี
ก่อนเป็นสินทรัพย์
ผลการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

67

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส� ำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย
โดยมีบุคคลธรรมดาเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ (เดิมบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่) ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุหีบห่อพลาสติก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล
30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที2่ 8 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษทั ฯได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ ล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลีย่ นแปลง
หลักการส�ำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ ำ� หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันที
ในก�ำไรขาดทุน หรือในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายการก�ำไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ ำ� หนดเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั
ย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐาน ฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่องบการ
เงินของบริษัทฯ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนีก้ ำ� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการ
จะต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนีแ้ ละใช้วธิ เี ปลีย่ นทันทีเป็นต้นไปในการรับรูผ้ ลกระทบจาก
การเริ่มใช้มาตรฐานนี้
		
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อ
ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระ
ทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ.

4.

นโยบายการบัญชีทส
ี่ � ำคัญ

4.1

การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักส่วนลดแล้ว.

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง.
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง
สูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้.
4.3

ลูกหนีก
ื่
้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น

		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้า
มี) ส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4

สิ นค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่
ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี น้ ทุนมาตรฐานซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ
แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดบิ ภาชนะบรรจุและวัสดุสนิ้ เปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5

ต้นทุนแม่พิมพ์

บริษทั ฯบันทึกต้นทุนแม่พมิ พ์เป็นสินทรัพย์ โดยแม่พมิ พ์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณไม่เกิน 1 ปีจะบันทึกเป็น
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์หมุนเวียน ส�ำหรับแม่พมิ พ์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณนานกว่า 1 ปีจะบันทึกเป็นสินทรัพย์อนื่ และบริษทั ฯ
จะทยอยตัดจ�ำหน่ายต้นทุนแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นต้นทุนขายตามจ�ำนวนสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
4.6

ทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อม

ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้
		 อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร			
20 ปี
		 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน		
5
ปี
		 เครื่องจักรและอุปกรณ์				
5
ปี และ 10 ปี
		 ยานพาหนะ						
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสิ่งปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุน จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ น
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7

ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ใี่ ช้ในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้
ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั้ จะอยูใ่ นสภาพ พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตามทีม่ งุ่ ประสงค์ ส่วนต้นทุนการ
กู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น.
4.8

นั้น

สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์

บริษัทฯตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์
เป็นเวลา 5 ปีและ 10 ปี
4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯหรือถูกบริษทั ฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.10

สั ญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวน
เงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ
ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการ
เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่า อุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า
4.11

เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ
ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.12

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มี
ตัวตนอืน่ ของบริษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์
บริษทั ฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีทส่ี ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯใช้แบบจ�ำลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.13

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน

บริษทั ฯและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่าย
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ.

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญ
อิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
4.14

ประมาณการหนีส
้ ิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
บริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15

ภาษี เงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่า
ทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.16

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช
่ �ำระด้วยตราสารทุน

บริษทั ฯรับรูโ้ ครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์เมือ่ ได้รบั บริการจากพนักงานตามมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิซอื้ หุน้ ณ วัน
ให้สทิ ธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตามเงือ่ นไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานทีก่ ำ� หนดไว้ในโครงการพร้อมกับ
รับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น.

5.

การใช้ดุลยพิ นิจและประมาณการทางบัญชีทีส
่ � ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการ
เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้:

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์
ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ ผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยในการขายสินค้านัน้ และค่าเผือ่ ส�ำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลือ่ นไหวช้าหรือเสือ่ ม
คุณภาพนั้นพิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
บริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัด
ให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ได้แก่โครงการเงินรางวัลปฏิบตั งิ านครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมิณภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไร หรือขาดทุน
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตราสารทุน

ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการวัดมูลค่า
โดยใช้หลักเกณฑ์และแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปซึง่ ต้องอาศัยสมมติฐานต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น
อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย
่ วข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชือ
่ บุคคลหรือกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)(1)
นายอานุช โลเฮีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่
มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงเดือนตุลาคม 2558 (เนื่องจากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างผู้บริหาร)

(1)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการรับทราบการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ระหว่างกลุ่มผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ของบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ราย ในฐานะผู้ขายหลักทรัพย์ กับนายอา
นุช โลเฮีย และคามา อินเวสเมนท์ส ลิมิเต็ด (QAMA Investments Limited) ในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์ เพื่อซื้อขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯจ�ำนวน 126,407,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.55 ของหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดในวันดังกล่าว โดย
รวมหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการแปลงสภาพตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 แล้วในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 7.80
บาท และใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TPAC-W1) จ�ำนวน 26,601,850
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.96 ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือในวันดังกล่าว โดยมีราคาซื้อขายหน่วยละ 2.80 บาท
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ดัง
กล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
ถือหุ้นใหม่ของบริษัทฯ
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
ค่าที่ปรึกษา
ค่าบริการวิชาชีพ
ค่าเช่าจ่าย
เงินปันผลจ่าย

2557

0.8 ฿

1.0 ฿ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

2.1 ฿

0.2 ฿ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

0.9 ฿

1.2 ฿ 1.2 ล้านบาทต่อปี

0.3 ฿

0.4 ฿ ตามที่ระบุในสัญญา

0.7 ฿

- ฿ ตามที่ระบุในสัญญา

นโยบายการก�ำหนดราคา

30.0 ฿ 30.7 ฿ 0.30 ฿บาทต่อหุ้น (2557: 0.32 ฿บาทต่อหุ้น)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

ลูกหนีก
่ วข้องกัน (หมายเหตุ 8)
้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่

-

168

73

28

เจ้าหนีก
่ วข้องกัน (หมายเหตุ 13)
้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเกณฑ์ (หมายเหตุ 19)
รวม

7.

2557

12,356

10,746

254

228

8

10

321

672

12,939

11,656

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2558

2557

57

81

3,636

60,725

3,693

60,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 0.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ
0.13 ถึง 0.85 ต่อปี)
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8.

ลูกหนีก
ื่
้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

-฿

119 ฿

-฿

49 ฿

-฿

168 ฿

271,543 ฿

310,372 ฿

85,584 ฿

101,442 ฿

57 ฿

11 ฿

-฿

46 ฿

357,184 ฿

411,871 ฿

357,184 ฿

412,039 ฿

149 ฿

447 ฿

357,333 ฿

412,486 ฿

ลูกหนีก
่ วข้องกัน
้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก
่ วข้องกัน
้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2558

2557

2558

2557

2558

2557

50,730 ฿

51,091 ฿

-฿

(273) ฿

50,730 ฿

50,818 ฿

29,660 ฿

35,135 ฿

(283) ฿

(316) ฿

29,377 ฿

34,819 ฿

6,230 ฿

5,412 ฿

-฿

-฿

6,230 ฿

5,412 ฿

3,675 ฿

4,093 ฿

-฿

-฿

3,675 ฿

4,093 ฿

90,295 ฿

95,731 ฿

(283) ฿

(589) ฿

90,012 ฿

95,142 ฿

ในระหว่างปี 2558 บริษทั ฯกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวน 0.3 ล้านบาท โดยน�ำไปหักจากมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี และในปี 2557 มีการบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 0.2 ล้านบาทโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

10. ทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ทีด
่ ินและ สิง
่
ปรับปรุง ทีด
่ ิน

อาคารและ
สิง
่ ปรับปรุง
อาคาร

เครือ
่ ง
ตกแต่ง และ
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

เครือ
่ งจักร และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

53,331 ฿ 174,667 ฿ 10,150 ฿ 968,955 ฿

11,014 ฿

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558

67 ฿

1,313 ฿

877 ฿

2,469 ฿

-฿

-฿

2,067 ฿

121,297 ฿

(3,964) ฿

-฿

(3,346) ฿

(3,964) ฿

- ฿ (2,722) ฿ (23,672) ฿

-฿

-฿

(26,394) ฿

54,275 ฿ 178,449 ฿
-฿

1,175 ฿

-฿

574 ฿ 117,276 ฿

1,279 ฿ 1,219,396 ฿

-฿

8,002 ฿ 1,058,595 ฿
718 ฿

11,014 ฿

- ฿ 1,310,335 ฿

52,448 ฿

2,445 ฿

16,665 ฿

73,451 ฿

-฿

(187) ฿ (15,102) ฿

-฿

-฿

(15,289) ฿

54,275 ฿ 179,624 ฿

8,533 ฿ 1,095,941 ฿

13,459 ฿

7,967 ฿ 551,391 ฿

7,236 ฿

-฿

651,535 ฿

91,118 ฿

1,145 ฿

-฿

101,526 ฿

- ฿ (2,688) ฿ (23,394) ฿

-฿

-฿

(26,082) ฿

-฿

-฿

(1,966) ฿

-฿

-฿

(1,966) ฿

-฿

93,423 ฿

6,060 ฿ 617,149 ฿

8,381 ฿

-฿

725,013 ฿

-฿

8,595 ฿

99,039 ฿

1,350 ฿

-฿

109,770 ฿

-฿

-฿

(187) ฿ (14,219) ฿

-฿

-฿

(14,406) ฿

- ฿ 102,018 ฿

6,659 ฿ 701,969 ฿

9,731 ฿

-฿

820,377 ฿

16,665 ฿ 1,368,497 ฿

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนที่จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2558

-฿

84,941 ฿

-฿

8,482 ฿

781 ฿

-

-฿
786 ฿

ค่าเผือ
่ การด้อยค่า

1 มกราคม 2557
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

-฿

-฿

-฿

117 ฿

-฿

-฿

117 ฿

-฿

-฿

-฿

117 ฿

-฿

-฿

117 ฿

-฿

-฿

-฿

117 ฿

-฿

-฿

117 ฿

54,275 ฿

85,026 ฿

1,942 ฿ 441,329 ฿

2,633 ฿

-฿

585,205 ฿

54,275 ฿

77,606 ฿

1,874 ฿ 393,855 ฿

3,728 ฿

16,665 ฿

548,003 ฿

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาส� ำหรับปี

2557 (จ�ำนวน 94 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

101,526 ฿

2558 (จ�ำนวน 99 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร)

109,770 ฿
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 0.6 ฿฿ล้านบาท (2557: 1.0 ฿ล้านบาท )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงิน 331 ฿ล้านบาท (2557: 310 ฿ล้านบาท )
บริษัทฯได้น�ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวนประมาณ 155 ฿ล้านบาท
(2557: 183 ฿ล้านบาท ) ไปค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อที่ได้
รับจากธนาคาร

11. สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึง่ ได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี.้
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2558

2557

3,681 ฿

3,434 ฿

(2,239) ฿

(1,887) ฿

1,442 ฿

1,547 ฿

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส�ำหรับปี 2558 และ 2557
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2557

1,547 ฿

1,473 ฿

247 ฿

388 ฿

(352) ฿

(314) ฿

1,442 ฿

1,547 ฿

12. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย
้
(ร้อยละต่อปี )

2558

2557

2.15 - 3.06

42,000 ฿

50,000 ฿

0.88 - 3.52

9,185 ฿

24,052 ฿

51,185 ฿

74,052 ฿

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษทั ฯค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนองทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
ธนาคารค�้ำประกันโดยการจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการจ�ำน�ำเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ

13. เจ้าหนีก
ื่
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
(หน่วย: พันบาท)
2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2557

73 ฿

28 ฿

143,481 ฿

210,519 ฿

9,048 ฿

9,122 ฿

34,227 ฿

40,761 ฿

15,600 ฿

1,733 ฿

202,429 ฿

262,163 ฿

14. หนีส
้ ิ นตามสั ญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

2557

393 ฿

976 ฿

(37) ฿

(109) ฿

356 ฿

867 ฿

(310) ฿

(511) ฿

46 ฿

356 ฿

บริษัทฯได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมีก�ำหนดการ
ช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

1 - 5 ปี

รวม

343 ฿

50 ฿

393 ฿

(33) ฿

(4) ฿

(37) ฿

310 ฿

46 ฿

356 ฿
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา
เช่า

1 - 5 ปี

รวม

583 ฿

393 ฿

976 ฿

(72) ฿

(37) ฿

(109) ฿

511 ฿

356 ฿

867 ฿

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้

อัตราดอกเบีย
้
(ร้อยละต่อปี )

1

MLR - 2 to MLR - 1

2

Prime rate - 1.25

การช�ำระคืน

2558

ช�ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่
มกราคม 2554 ถึงพฤศจิกายน 2563
ช�ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่
ธันวาคม 2555 ถึงธันวาคม 2562

รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2557

54,357 ฿

124,324 ฿

56,432 ฿

65,135 ฿

110,789 ฿

189,459 ฿

(36,990)

(57,279)

73,799 ฿

132,180 ฿

เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริษทั ฯต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการเงินบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญา เช่น การด�ำรงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จ�ำนวน 296.3 ล้านบาท
(2557: 26.3 ล้านบาท)

16. หนีส
่
้ ิ นหมุนเวียนอืน
(หน่วย: พันบาท)
2558

เงินรับล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2557

11,119 ฿

6,029 ฿

822 ฿

660 ฿

11,941 ฿

6,689 ฿

17. ส� ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้:
(หน่วย: พันบาท)
2558

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการ
จ่ายช�ำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงานในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2557

11,871 ฿

13,230 ฿

2,761 ฿

2,366 ฿

483 ฿

411 ฿

-฿

1,369 ฿

-฿

(91) ฿

-฿

(1,579) ฿

-฿

(2,853) ฿

(1,134) ฿

(982) ฿

13,981 ฿

11,871 ฿

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2557

2,366 ฿
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
2,761 ฿
411 ฿
ต้นทุนดอกเบี้ย
483 ฿
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการ
1,369 ฿
จ่ายช�ำระผลประโยชน์
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาลตร์ประกันภัย
(199) ฿
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
3,947 ฿
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
3,244 ฿
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
3,261 ฿
ต้นทุนขาย
2,431 ฿
686 ฿
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
813 ฿
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนสะสมของผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท (2558: ไม่มี)
บริษทั ฯคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็นจ�ำนวน 1.7 ล้านบาท (2557:
จ�ำนวน 1.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ
ประมาณ 28 ปี (2557: 29 ปี)
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
2558
(ร้อยละต่อปี )

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

2557
(ร้อยละต่อปี)

4

4

2-3

2-3

0 - 24

0 - 24

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 นวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เพิ่มขึน
้ 1%

ลดลง 1%

(1.1)

1.2

1.0

(0.9)

(1.2)

0.6

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

18. ทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวนหุ้นสามัญและทุนที่ออกและช�ำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
1 มกราคม 2557
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
TPAC-W1 (หมายเหตุ 19)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
TPAC-ESOP (หมายเหตุ 19)
31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
TPAC-W1 (หมายเหตุ 19)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
TPAC-ESOP (หมายเหตุ 19)
of the rights of the warrants:
TPAC- ESOP (Note 19)
31 ธันวาคม 2558

จ�ำนวน
หุ้นสามัญ

ทุนทีอ
่ อก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(พันหุ้น)

(พันบาท)

(พันบาท)

200,186

200,186ฺฺ ฿

87,424 ฿

37

37 ฿

150 ฿

1,104

1,104 ฿

4,637 ฿

201,327

201,327 ฿

92,211 ฿

4,036

4,036 ฿

16,144 ฿

3,403

3,403 ฿

14,294 ฿

208,766

208,766 ฿

122,649 ฿

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และวันที่ 12 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 4.7 ล้านบาท และ
2.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ กับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

19. ใบส� ำคัญแสดงสิ ทธิ/ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้
19.1

ใบส� ำคัญแสดงสิ ทธิ TPAC-W1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TPAC-W1) ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 50 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดดังนี้
จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย:

50,000,000 หน่วย

จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ

49,999,981 หน่วย

ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
อัตราเสนอขาย
หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ
21 พฤษภาคม 2559
ราคาใช้สิทธิ
5.00 บาทต่อหุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้
อัตราการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของ
วันก�ำหนดการใช้สิทธิ
แต่ละปีจนครบอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในระหว่างปีปัจจุบัน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TPAC-W1 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี

49,936,081

หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี

(4,036,000)

หน่วย

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี

45,900,081

หน่วย

19.2 ใบส� ำคัญแสดงสิ ทธิ TPAC-ESOP

เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษทั ฯได้จดั สรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯส�ำหรับโครงการ
การเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้กบั กรรมการและหรือ/พนักงานของบริษทั ฯ (TPACESOP) จ�ำนวน 5 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
อายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

5 ล้านหน่วย
หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
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รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
วันสิ้นอายุ
ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
วันก�ำหนดการใช้สิทธิ
ข้อจ�ำกัดการใช้สิทธิ

21 พฤษภาคม 2559
4.00 บาทต่อหุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
(ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน
ของแต่ละปี จนครบอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
หลังจาก 12 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
สามารถใช้สิทธิเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จ�ำนวน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
หลังจาก 24 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
สามารถใช้สิทธิเพิ่มได้ทั้งจ�ำนวนที่เหลือของจ�ำนวน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้งหรือใช้สิทธิไม่ครบตามจ�ำนวนที่สามารถใช้สิทธิ
ได้ สามารถน�ำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อ
ไปได้ตลอดอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้น (TPAC-ESOP) แต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 1.2 บาท ค�ำนวณโดยใช้แบบ
จ�ำลองการก�ำหนดราคาสิทธิตามแบบจ�ำลอง Black-Scholes-Merton model ข้อมูลน�ำเข้าแบบจ�ำลอง ได้แก่ ราคาหุน้
ณ วันที่ก�ำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.1027 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 31.69
ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.06 อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี อายุเฉลี่ย 1.61 ปี และอัตรา
ดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.63
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับ TPAC-ESOP ดังกล่าวจ�ำนวน 1.0
ล้านบาท (2557: 2.1 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2558 บริ ษั ท ฯมี ส ่ ว นทุ น จากการจ่ า ยโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ จ� ำ นวน 0.4 ล้ า นบาท
(2557: จ�ำนวน 3.5 ล้านบาท)
ในระหว่างปีปัจจุบัน ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TPAC- ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี

3,736,875

หน่วย

(3,403,375)

หน่วย

333,500

หน่วย

20. ส� ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผล
ได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปน
2558

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป

(หน่วย: พันบาท)
2557

275,107 ฿

214,983 ฿

128,894 ฿

116,666 ฿

862,662 ฿

982,462 ฿

(361) ฿

(10,553) ฿
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22. ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
2557

26,856 ฿

23,814 ฿

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

(179) ฿

239 ฿

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

26,677 ฿

24,053 ฿

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

รายงานประจ�ำปี 2558
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
2558

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

130,914 ฿

117,445 ฿

20%

20%

26,183 ฿

23,489 ฿

698 ฿

553 ฿

(391) ฿

-

187 ฿

11 ฿

494 ฿

564 ฿

26,677 ฿

24,053 ฿

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

2558

2557

57 ฿

118 ฿

23 ฿

23 ฿

2,604 ฿

2,364 ฿

2,684 ฿

2,505 ฿

23. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้น
สามัญเทียบเท่า
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค�ำนวณได้ดังนี้

ก�ำไรส�ำหรับปี

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
TPAC- ESOP
TPAC-W1
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลีย
่ ถ่วงน�้ำหนัก

ก�ำไรต่อหุ้น

2558

2557

2558

2557

2558

2557

พันบาท

พันบาท

พันหุ้น

พันหุ้น

บาท

บาท

104,237 ฿

93,392 ฿

205,634 ฿

200,864 ฿

-

-

1,195 ฿

927 ฿

-

-

16,560 ฿

6,317 ฿

104,237 ฿

93,392 ฿

223,389 ฿

208,108 ฿

0.51 ฿

0.46 ฿

0.47 ฿

0.45 ฿

24. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนิน
งานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนิน
งานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทฯคือคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจ�ำหน่ายวัสดุหีบ
ห่อพลาสติค และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมิน ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมด
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 1 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 209 ล้านบาท (ปี 2557 จ�ำนวน 1
ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 264 ล้านบาท)

25. กองทุนส� ำรองเลีย
้ งชีพ
บริษทั ฯและพนักงานบริษทั ฯได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2557: 5 ล้าน
บาท)
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26. เงินปั นผล
เงินปั นผล

เงินปันผลประจ�ำปี 2557

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2558
เงินปันผลประจ�ำปี 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2557

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

61,809 ฿

0.30 ฿

61,809 ฿

0.30 ฿

64,294 ฿

0.32 ฿

64,294 ฿

0.32 ฿

27. ภาระผูกพั นและหนีส
่ าจเกิดขึ้น
้ ิ นทีอ
27.1

ภาระผูกพั นเกีย
่ วกับรายจ่ายฝ่ ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวน 8.3 ล้านบาท และ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
(2557: 2 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 7 ล้านเยน) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร และ
แม่พิมพ์
27.2 ภาระผูกพั นเกีย
่ วกับสั ญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษาและค่าบริการวิชาชีพเป็นจ�ำนวนเงิน
รวม 4 ล้านบาท (2557: 3 ล้านบาท)
27.3 การค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือค�้ำประกันเพื่อค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 13 ล้านบาท
27.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต

บาท .

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้คิดเป็น จ�ำนวนเงิน 80 ล้าน

28. เครือ
่ งมือทางการเงิน
28.1

นโยบายการบริหารความเสี่ ยง

เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ

ส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลาย
และมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย
้ คงที่
ปรับขึน
้ ลง
ภายใน

มากกว่า1

มากกว่า

1 ปี

ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา
ตลาด

อัตราดอกเบีย
้
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย
้

ทีแ
่ ท้จริง
รวม

(ร้อยละต่อปี)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

4฿

-

-

-

357 ฿

-

-

-

357 ฿

-

-

-

-

-

-

-

202 ฿ 202 ฿

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 ฿ 0.38 - 0.75 ฿
357 ฿

-฿

4 ฿ 361 ฿

หนีส
้ ิ นทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

51 ฿
1฿
52 ฿

51 ฿

0.88 - 3.52 ฿
-฿

1฿

2.55 - 2.65 ฿

111 ฿

- 111 ฿

4.75 - 5.75 ฿

111 ฿

202 ฿ 365 ฿
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(Unit: Million Baht)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบีย
้ คงที่
ภายใน

มากกว่า 1

มากกว่า

ปรับขึน
้ ลง

ไม่มีอัตรา

1 ปี

ถึง 5 ปี

5 ปี

ตามราคา
ตลาด

ดอกเบีย
้

อัตราดอกเบีย
้
รวม

ทีแ
่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

45 ฿

16 ฿

61 ฿ 0.13 - 0.85 ฿

-

-

-

-

412 ฿

412 ฿

-

-

-

45 ฿

428 ฿

473 ฿

74 ฿

-

-

-

-

-

-

-

-

262 ฿

1฿

-

-

-

-

1 ฿ 4.10 - 6.67 ฿

-

-

-

189 ฿

-

189 ฿ 4.75 - 5.75 ฿

75 ฿

-

-

189 ฿

262 ฿

-

หนีส
้ ิ นทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

74 ฿ 2.02 - 3.52 ฿
262 ฿

-

526 ฿

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าและอุปกรณ์เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ
บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้.

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสิงคโปร์
เยน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนีส
้ ินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

2557

2558

(พัน)

(พัน)

(พัน)

675 ฿

823 ฿

102 ฿

-฿

36.0886 ฿

32.9630 ฿

1฿

20 ฿

6฿

-฿

25.5195 ฿

24.8959 ฿

-฿

-฿

18,360 ฿

35,528 ฿

0.2996 ฿

0.2738 ฿

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

2557

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2557

(พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั หรือจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ในขณะทีท่ งั้ สอง
ฝ่ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
กัน วิธีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด

หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม.

29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2557: 0.79:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯเมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ ขอ
งบริษทั ฯเพือ่ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ
52 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
แล้ว

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
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