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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจประเภท 
รับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา 
รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ตามรูปแบบของลูกค้า
แต่ละอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน 255,000,000 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว 201,327,025 บาท

สำ�หรับงวดปีก�รเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
10150
โทรศัพท์  02 897-2250-1   โทรสาร  02 897-2426

ที่ตั้งส�ข� 3/1–3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศัพท์  02-892-0261-4

Email secretary@thaiplaspac.com

Website  www.thaiplaspac.com

 

บุคคลที่อ้างอิงอื่นๆ

(ก) น�ยทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
หมายเลขโทรศัพท์    02  229 2800
หมายเลขโทรสาร     02  359 1259

(ข) ผู้สอบบัญชี

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
หมายเลข 4521
บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด 
193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์   02  264 0777

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย

สำานักงาน พสินภูมิทนายความ
6  ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2  แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์  02  415 1408    โทรสาร    02  415 
1408

วิสัยทัศน์ / VISION

YOUR  
PACKAGING  
PARTNER

พันธกิจ / Mission

คุณภาพ : QUALITY

การตรงต่อเวลา :PUNCTUALITY

ความน่าเชื่อถือ : RELIABILITY

ความซื่อสัตย์และจริงใจ :  
SINCERITY



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

สารบัญ

ววิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ส�รบัญ

ส�รจ�กประธ�น

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร

ร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�ร

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

โครงสร้�งทุน

โครงสร้�งก�รจ้ดก�ร

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ร�ยง�นระหว่�งกัน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นผู้สอบบัญชี

งบก�รเงิน
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2558 บริษัทได้เตรียมแผน
งานในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
และเทคโนโลยี่การผลิต ตลอด
จนการบริหารสินค้าคงคลัง
และการจัดส่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว 
และได้ขยายตลาดไปยังกลุ่ม
ตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดการ
จ�าหน่าย และบริหารอัตราการ
ท�าก�าไรให้กับบริษัท

ปี 2557 เป็นปีที่มีปัญหาการเมืองในประเทศต่อเนื่องจากปี 2556 ภาวะ
เศรษฐกิจได้ซบเซาลง ประกอบกับ
ภาวะราคาน้ำามันแปรผัน ทำาให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และผันผวนยากต่อ
การควบคมุตน้ทนุ จงึทำาใหผ้ลประกอบการไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร ทัง้ ๆ  ทีย่อดผลิต
และจำาหน่ายของบริษัทสามารถเติบโตสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ก็ได้กระเตื้องขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ปี 2557  ซึ่งก็เป็นผลดีต่อบริษัท ในช่วงเวลาต่อมา บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าปี 
2558 บริษัทจะสามารถเติบโตได้เป็นปกติในอัตราที่พึงพอใจ

ปี 2558 บริษัทได้เตรียมแผนงานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี่
การผลิต ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลังและการจัดส่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว และได้ขยายตลาด
ไปยังกลุ่มตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดการจำาหน่าย และบริหารอัตราการทำา
กำาไรให้กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ความสำาคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม
อยา่งต่อเนือ่ง โดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบและผลกระทบทีจ่ะมีตอ่สิง่แวดลอ้ม
และความเปน็อยูข่องสงัคม  ขณะเดยีวกนั บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมอยา่งสม่ำาเสมอ
ภายในองค์กรเพ่ือปลูกจิตสำานึกให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจอุทิศต่อ
สังคม โดยเน้นทางด้านสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยในชุมชน

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร กระผมขอขอบคุณผู้ร่วมงาน 
ลูกค้า ผู้ร่วมค้า ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและ
สนับสนุนบริษัทเสมอมา

ทักษะ บุษยโภคะ 
ประธานกรรมการบริษัท

โยธิน เนื่องจำานงค์ 
ประธานกรรมการบริหาร



ประธานกรรมการ 
นายทักษะ บุษยโภคะ

ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ

 
นายสุรชัย สนธิรติ

กรรมการตรวจสอบ

พลต�ารวจตรี วิชัย 
ทรงโบรัศมี 

กรรมการตรวจสอบ

นายวิศาล  
สันติมหกุลเลิศ

กรรมการ

นายโยธิน 
เนื่องจ�านงค์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุรชัย 
สนธิรติ 

กรรมการ

นายชัชชัย  
ธรรมารุ่งเรือง

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

พลต�ารวจตรี วิชัย  
ทรงโบรัศมี 

กรรมการ 

นายธีรวิทย์  
บุษยโภคะ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

นายวิศาล  
สันติมหกุลเลิศ

กรรมการ

นายนิวัฒน์  
หงส์พิทักษ์พงศ์

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ



ประธานกรรมการ
บริหาร

นายโยธิน เนื่องจ�านงค์

กรรมการบริหาร

นายชัชชัย  
ธรรมารุ่งเรือง

ผู้อ�านวยการ 
สายงานการผลิต

นายไพโรจน์ พ่วงพงศ์

ผู้อ�านวยการ 
สายงานการตลาด

ประธานกรรมการ
บริหาร 

นายโยธิน เนื่องจ�านงค์

กรรมการผู้จัดการ

นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ

ผู้อ�านวยการสาย
งานการเงินและบริหาร

นายพจน์ศิริ  
โหตรภวานนท์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สายงานการตลาด

นางสาวนิภาพรรณ์ 
พลวณิช

ผู้อ�านวยการ 
สายงานโลจิสติก

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สายงานการตลาด

นางสาวธัญพัฒน์  
สุพัสตราชีวะ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สายการเงินและบริหาร

นางสาวรุ่งทิวา  
คล้ายน้อย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สายงานโลจิสติก

นายยุติ พุกกณะสุด

กรรมการบริหาร 

นายธีรวิทย์  
บุษยโภคะ

กรรมการบริหาร

นายนิวัฒน์  
หงส์พิทักษ์พงศ์

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
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สรปุผลการดำาเนนิงานในรอบป ี2557 และแผนงานในอนาคต เศรษฐกจิภายในประเทศนบั
แตต่น้ป ี2557 ยงัคงซบเซาตอ่เน่ืองจากปลายป ี2556 จากปญัหาทางการเมืองภายใน และ
ผลกระทบจากสภาวะราคาน้ำามนัดบิในตลาดโลก มาตรการแกไ้ขจากภาครฐัไมเ่กดิผลสำาเรจ็
มากนัก การที่ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกปรับราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และผันผวนทั้งเรื่อง
ราคาและปริมาณ ทำาให้ราคาวัตถุดิบหลัก เช่น เม็ดพลาสติกมีการผันแปรตามไปด้วย ยาก
ต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต แม้จะสามารถปรับราคาขายได้เป็นรายไตรมาส แต่ก็ไม่ทัน
ต่อต้นทุนที่สูงขึ้นตลอดเวลา นอกจากราคาวัตถุดิบหลักที่มีผลต่อต้นทุนวัตถุดิบโดยตรง ยัง
มีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต ค่าขนส่งสินค้า 
ทีป่รบัสงูตามไปดว้ย ทำาใหผ้ลประกอบการป ี2557 ออกมาไมด่เีทา่ทีค่วร ทัง้ทีย่อดการผลติ
และจำาหน่ายสินค้าจะเติบโตสูงขึ้น 
แต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเร่ิมผันผวนน้อยลงในช่วงคร่ึงปีหลัง เป็นผลดีต่อการควบคุม
ต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น และในช่วงก่อนสิ้นปีเกิดสภาวะการปรับลดราคาของน้ำามันดิบโลก
อยา่งคาดไมถ่งึ ซึง่อาจเปน็ผลดตีอ่การดำาเนนิงานในชว่งตอ่ไป และบรษิทัเชือ่มัน่วา่ป ี2558 
จะสามารถเติบโตได้อย่างปกติในอัตราที่พึงพอใจ 
ในป ี2558 บรษิทัฯมแีผนงานในการพัฒนาประสทิธภิาพและเทคโนโลยีก่ารผลติ ขยายงาน
ด้านโลจิสติกเพ่ิมตลอดจนพิจารณาจัดหานวัตกรรมใหม่ ๆมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำางาน และขยายตลาดไปยังกลุ่มตลาดใหม่ ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างผลตอบแทน
ให้สูงขึ้น สำาหรับปี 2558 

ภาพรวมการผลิตในปี 2557

ในปี 2557 บริษัทยังคงลงทุนในการจัดหาเคร่ืองจักรในการผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น มี
เทคโนโลยี่ในการผลิตสูงขึ้น ประหยัดการใช้พลังงาน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตให้สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ เลือกใช้แม่พิมพ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิต ลดการใช้กำาลังคนใน
การผลิต และชว่ยลดตน้ทนุการผลติ ดา้นการบรหิารมกีารขยายการใชร้ะบบโลจสิตกิใหม้าก
ขึ้น ช่วยในการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า สำาเร็จรูปที่เหมาะสม 
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ ทันสมัยในระบบการจัดส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
การผลิต ส่งผลให้กำาลังการผลิตรวมเพิ่ม ขึ้นดังตาราง

กำ�ลังก�รผลิต
ส�ยก�รผลิต

แบบฉีด

ส�ยก�รผลิต

แบบเป่�

ส�ยก�รผลิต

แบบ PET

รวม

(ตัน/ปี)

2556 6,000  8,000  3,000  17,000 

2557 6,500  8,000  4,000  18,500 

บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านอย่างสม่ำาเสมอ เช่น ระบบการผลิต การลด
ตน้ทนุการผลติ การนำาเทคโนโลยีท่ีท่นัสมยัเขา้มาใช ้นำาระบบคณุภาพมาตรฐานสากลมาใช้
ใหเ้กดิประโยชน ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางานและเปน็สากลมากยิง่ขึน้ โดยนำาระบบ 
Zero Defect เขา้มาใชใ้นการควบคุมการทำางานดา้นตา่ง ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประสทิธภิาพสงูสุด
ในการทำางาน นอกเหนือจากในปี 2556 ท่ีผ่านมาท่ีบริษัทได้เร่ิมปรับปรุงงานด้านโลจิสติ
ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน การผลิต การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ การขนส่ง
สินค้า รวมทั้งนำาระบบ QR Code เข้ามาใช้ในการควบคุมการจัดเก็บ สินค้าและวัตถุดิบใน
ระบบคลังสินค้า ซึ่งมีการพัฒนาขยายการทำางานต่อไปในปี 2558 
ในด้านสภาพแวดล้อม 
บริษัทฯ ได้นำาระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการปฏิบัติในการผลิตอาหาร (GMP) เข้ามา
ควบคุมการผลิตสินค้าที่นำาไปใช้กับอาหาร เวชภัณฑ์ เคร่ืองสำาอางค์ เป็นต้น ซ่ึงภายใต้
กฎเกณฑ์ของระบบประกันคุณภาพ GMP ที่ใช้นอกจากในส่วนควบคุมการผลิตแล้วยัง
ครอบคลุมถึง อาคาร สถานที่ตั้ง สถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร และสิ่งอำานวยความ

รายงาน
จากคณะ
กรรมการ



   7

สะดวกต่าง ๆ ต้องมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอีกด้วย ซ่ึงต้องมีการจัดการตรวจ
สอบท้ังด้านกายภาพและชีวภาพเป็นประจำา ซึ่งเป็นการเอื้ออำานวยให้พนักงานมีความ
ปลอดภัย และความสุขในการทำางานอีกด้วย แม้กระบวนการผลิตจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่อาจมีผลกระทบจาก การทำางาน เช่น ฝุ่นละออง เสียง และแสง 
ดังนัน้บริษทัฯจงึจดัอปุกรณ์ปอ้งกนัสขุภาพตา่งๆใหก้บัผูป้ฏบิตังิานอาท ิหนา้กากปอ้งกนัฝุน่
ละออง อปุกรณป้์องกนัการรบัเสยีงดงั อปุกรณเ์ขม็ขดัพยงุหลงั แอลกอฮอลเ์ชด็มอืเพ่ือฆา่เชือ้ 
นอกจากน้ีวสัดเุหลอืใชจ้ากการผลิตจะจำาหนา่ยใหก้บัผูซ้ือ้ทีไ่ดร้บัอนญุาตเป็นผูป้ระกอบการ
กำาจดัวสัดอุนัตราย จากกรมควบคมุมลพิษเทา่นัน้ และมกีารรายงานขอ้มลูการกำาจดัวสัดทุี่
เหลือใช้จากการผลิต ส่งให้กรมควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง
 สำาหรับปี 2557 มีโครงการพัฒนากระบวนการผลิต ดังนี้

1. สายผลติแบบฉดี(Injection Mold) มกีารลงทนุเพิม่ในเคร่ืองจกัรระบบไฟฟา้ 
ทีมี่ขนาดใหญข่ึน้เพือ่รองรบัแมพ่มิพท์ีม่ขีนาดใหญขึ่น้ มเีทคโนโลยีท่ีท่นัสมยั 
และประหยดัการใชพ้ลงังาน เพือ่ทดแทน เครือ่งจักรเกา่ทีม่ปีระสทิธภิาพต่ำา 
และใช้พลังงานมาก

2. สายการผลิตแบบเป่า(Blow Mould) ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อ
สามารถใชก้บัแมพ่มิพท์ีท่ำาชิน้งานไดจ้ำานวนมากตอ่ 1 รอบการทำางาน(Multi 
Cavity) เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้สูงขึ้น

3. สายการผลติแบบ PET (Injection Blow Mould) เพิม่จำานวนเครือ่งจกัร เพือ่
สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับคำาสั่งซื้อที่ได้รับ

4. แม่พิมพ์(MOLD) ใช้แม่พิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูง และเทคโนโลย่ีที่ทันสมัย จาก
ผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งสามารถ ลดการสูญเสีย และลดกำาลังคนในการ
ทำางานได้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในป ี2557 บรษิทัฯยงัคงใชน้โยบายการใหค้วามรว่มมอืและชว่ยเหลอื ในการออกแบบและ
พฒันาผลติภัณฑร่์วมกบัลกูคา้มากขึน้ และการเลอืกใชแ้มพ่มิพท์ีม่คีวามทนทาน มเีทคโนโลยี่
สูง และสง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามรู ้และทกัษะในการออกแบบแมพ่มิพท์ีท่นัสมยั โดยการสง่
ไปดูงานการผลิตแม่พิมพ์และทดสอบแม่พิมพ์กับผู้ผลิตแม่พิมพ์ระดับสากลในต่างประเทศ 
 ในด้านแม่พิมพ์ มีโครงการในปี 2557 ดังนี้

1. แม่พิมพ์ฉีด(Injection Mold) พัฒนาอย่างต่อเนื่องการใช้แม่พิมพ์ระบบ 
Hot Runner เพื่อลดความสูญเสียในการผลิต พัฒนาการใช้แม่พิมพ์ High 
Cavitation ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ศึกษาพัฒนาการนำา
แม่พิมพ์ระบบ In Mould Closing มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำางานมากขึ้น 

2. แม่พิมพ์เป่า(Blow Mould) พัฒนาการใช้แม่พิมพ์ที่มีจำานวนหลาย Cavities 
มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน

3. แม่พิมพ์PET(Injection Blow Mold) พัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ เพื่อลด
ตน้ทนุการผลติ โดยใหใ้ชว้ตัถดุบินอ้ยลงแตย่งัคงคณุภาพของชิน้งาน และยงั
สามารถลดเวลาในการผลิตต่อครั้งลง

การพัฒนาระบบ IT 

ในปี 2557 บริษัทได้ขยายและพัฒนาระบบ QR Code มาใช้ร่วมกับระบบโลจิสติก ในการ
ควบคุมการบันทึกผลผลิตจนถึงการขายสินค้า อย่างได้ผล ทำาให้งานคลังสินค้าและพัสดุ มี
ความถูกต้องแม่นยำา และสามารถแสดงผลได้แบบ Real Time และยังจะพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องต่อไป ถึงคู่ค้าในอนาคต นอกจากนี้ยังเพิ่มการ พัฒนาระบบการสื่อสารร่วมกับลูกค้า 
ทั้งในด้านการสั่งซื้อ และ Bidding ต่อเนื่องต่อไป



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร

ตามแนวทัศนะคติของบริษัทฯที่ยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีส่วนสำาคัญใน
ความสำาเร็จและการเติบโตของบริษัท ในปี 2557 ท่ีผ่านมาบริษัทฯเน้นในเร่ืองการอบรม
เสรมิสรา้งความรูด้า้นตา่งๆรวมถงึดา้นจรยิธรรม ใหก้บัพนกังานในหลายระดบัทัว่ทัง้องคก์ร 
เพื่อเสริมสรา้งให้ทรัพยากรบคุคลของบริษทั มีศกัยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน นอก
เหนอืจากการสรรหา และคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีณุลกัษณะตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 
จัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในอนาคตการทำางานให้กับบุคลากร ด้วยการเลื่อน
ตำาแหน่ง แต่งตั้ง และโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยจัดสภาพ
แวดล้อมท่ีเอื้ออำานวยประโยชน์ และคำานึงถึงความปลอดภัยในการทำางาน ส่งเสริมให้
พนกังานมรีะเบยีบวนิยัทีด่ใีนการรกัษาความสะอาด และความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายใน
โรงงาน ตลอดจนจดัมสีวสัดกิารตา่งๆ โดยคำานงึถงึความตอ้งการของพนักงาน ผา่นทางคณะ
กรรมการสวสัดกิารพนกังานรว่มกบัตวัแทนของบรษิทั เพือ่เปน็การสรา้งขวญั และกำาลงัใจให้
พนกังานเชน่ จดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี เงนิชว่ยเหลอืในกรณตีา่งๆ สง่เสรมิการกฬีาเพ่ือ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งพนักงานในบริษทั มอบทนุการศกึษาแก่บตุรพนักงานจนถงึ
ระดับปริญญาตรี รางวัลพนักงานทำางานกับบริษัท 5 ปี, 10 ปี และล่าสุดถึง 25 ปี เป็นต้น 

กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯตระหนักดีว่าเป้าหมายหลักของการดำาเนินธุรกิจ คือการผลักดันให้ธุรกิจเติบโต
ก้าวหน้าประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับ
บรษิทัทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ซ่ึงผู้มสีว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะตอ้งไดรั้บการดแูลไมใ่หไ้ดร้บัผลก
ระทบทางลบ หรือต้องได้รับประโยชน์ไป  พร้อมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย ดังนั้น
บริษัทฯได้พิจารณาว่าผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทประกอบด้วย คู้ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคมโดยรวม เป็นต้น โดยได้ปฏิบัติต่อผู้มี มีส่วนได้เสีย
ดงักลา่วดว้ยความเปน็ธรรม ซ่ือสตัยส์จุริต โปร่งใส และเปน็ไปตามขอ้กำาหนดของกฏหมายที ่
 เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ 

• คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาอย่างเคร่งครัด 
หากมีเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาทาง
แก้ไขร่วมกัน ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตในการ ทำาการค้า รักษา
ความลับทางการค้า ระหว่างกันเป็นต้น

• ลูกค้า บริษัทฯได้มีนโยบายในการทำาการค้าท่ีไม่เพียงแต่เป็นผู้รับจ้างแต่จะ
เป็นผู้ร่วมมือให้คำาปรึกษาแนะนำา ช่วยเหลือกับลูกค้าของบริษัทฯอีกด้วย 
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสนอราคาสินค้าที่เป็นธรรม 
ตามต้นทุนจริงส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนและตรงต่อเวลา สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

• ผู้ถือหุ้น ดำาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ทำาการใดๆอย่าง
ระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ รายงานสถานภาพของบริษัท
อย่างตรงไปตรงมาและสม่ำาเสมอ ไม่ดำาเนินการใดๆที่เกิดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

• พนักงาน บริษัทฯปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจ้างงาน
และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับเป็นอย่างต่ำา ให้ผลตอบแทนต่อพนักงาน
ทีเ่ปน็ธรรมเหมาะสม เชน่ ไดร้บัคา่แรงไมต่่ำากวา่คา่จา้งขัน้ต่ำา กองทนุประกนั
สงัคม กองทนุเงนิทดแทน การปรับค่าจา้งประจำาป ีเงนิรางวลัประจำาป ีพัฒนา
ความรู้ความ สามารถใหกั้บพนักงาน เชน่การฝึกสอบอบรมตา่ง ๆ ทัง้ภายใน
และภายนอก สร้างโอกาสและความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน โดยไม่มีข้อ
จำากดัเรือ่ง เพศ อายุ เชือ้ชาต ิสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหพ้นกังาน
ทำางานอยา่งมคีวามสขุ ปลอดภยัตอ่ชวีติและร่างกาย เปดิโอกาสใหพ้นกังาน
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ไดเ้สนอขอสวสัดกิารทีเ่หมาะ สมผา่นคณะกรรมการสวสัดกิารทีเ่ลอืกตัง้จาก
พนักงาน มีการตรวจร่างกายประจำาปีให้กับพนักงานทุกคน  

• คูแ่ขง่ทางการคา้ บรษิทัฯยดึถอืจรรยาบรรณในการทำาธรุกจิ ภายใตก้รอบกตกิา
การแข่งขันที่ดี ไม่ทำาการ ทุ่มตลาด หรือรวมหัวกันกำาหนดราคา ไม่กล่าวหา
ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยปราศจากความจริง ไม่ล่วง ละเมิดความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า

• ชุมชน ในฐานะที่บริษัทฯเป็นหน่วยหนึ่งของชุมชนที่ตั้งอยู่ และมีศักยภาพ
ระดับหนึ่งท่ีจะช่วยเหลือภายใน ชุมชน นอกจากการรับพนักงานส่วนหนึ่ง
จากชมุชนเขา้ทำางาน เพือ่ใหม้รีายได้และสวสัดกิารทีดี่ สง่ต่อไป ยงัครอบครัว
แลว้ บรษิทัฯยงัไดใ้หก้ารสนบัสนนุกจิกรรมชมุชนในพ้ืนที ่เชน่ สนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ แก่ โรงเรียน ชุมชน ร่วมมือกับสำานักงานเขตพื้นที่ 
ให้การสนบัสนนุกจิกรรมประชาสมัพันธก์าร เลอืกตัง้ สส. สข. สก. สนบัสนนุ
การช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างทางเข้าออกให้ กับ
หมู่บ้านที่ไม่มีทางเดินเป็นต้น

• สังคมโดยรวม เพื่อช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ดา้นการศกึษา โดยเปดิโอกาสใหส้ถาบนัการศกึษาสง่นกัศกึษามาดงูาน และ
ฝกึงานภายในกบับริษทัเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่เปน็สถานทีเ่รยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 
เพือ่เรยีนรูก้ระบวนการผลติ และ เรยีนรู้ในภาคปฏิบตั ิรวมถงึร่วมโครงการส
หะกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 

• ด้านการดูแลแรงงาน บริษัทฯได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานทำาโครงการโรงงาน
สีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้
ใช้แรงงาน ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้
แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 

• ด้านการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณพ์นกังานให้
ทราบโดยทั่วกัน และต่อสาธารณะผ่านทางเวปไซด์ของบริษัท นอกจากนี้ยัง
ปลูกฝังให้เยาวชนโดยท่ัวไปได้ทราบถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่าน
การจัดแสดงละครตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ในการไปมอบความชว่ยเหลือ
ให้โรงเรียนต่าง ๆในชนบท อีกทั้งยังส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่น
ของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้าอีกด้วย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำาจากพลาสติก ประเภทขวด
และฝา และช้ินส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละ
อตุสาหกรรม โดยใชก้ระบวนการผลติหลกั 3 ประเภทคือ กระบวนการผลติแบบฉีด(Injection 
Moulding), กระบวนการผลิตแบบเป่า(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET
(Injection–Blow Moulding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 
และ GMP ที่ได้การรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) 
ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯทำาการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเป็น 4 ประเภท 
คือบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้บรรจุของใช้ส่วนบุคคล
และเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำาหรับของใช้ในครัวเรือน และชิ้นส่วนอุปกรณ์เคร่ืองมือช่างและ
เฟอร์นิเจอร์

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิประเทศ

 รายได้

2555 2556 2557

ล้าน

บาท
สัดส่วน

ล้าน

บาท
สัดส่วน

ล้าน

บาท
สัดส่วน

รายได้จากการขายในประเทศ 1,262  90 % 1,425  90 % 1,524  90 %

รายได้จากการขาย

ต่างประเทศ
 124  9 %  147  10 %  149  9 %

รายได้จากการขายรวม 1,375  99 % 1,572  99 %  1,673  99 %

รายได้อื่น ๆ*  13  1 %  19  1 %  13  1 %

รวมรายได้ 1,388 100 %  1,591  100 %  1,686  100 %

รายได้อื่น ๆ อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก ขายแม่พิมพ์ลูกค้า และกำาไรจากการ
ขายทรัพย์สิน เป็นต้น

ลักษณะการ 
ประกอบ
ธุรกิจ 
ของบริษัท

บริษัทฯ ปร ะกอบธุรกิ จ

หลักในการรับจ้างผลิต

บรรจุภัณฑ์ท�าจาก

พลาสติ ก  ปร ะ เ ภทขวด

ฝา และชิ้นส ่วนพลาสติก

ในรูปแบบต่างๆ ตามความ

ต้องการใช้งานของลูกค้า

ในแต่ละอุตสาหกรรม
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

 ผลิตภัณฑ์
2555 2556 2557

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม
 726  52 %  838  53 %  826  49 %

บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  254  18 %  259  16 %  307  18 %

บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์  340  25 %  425  27 %  488  29 %

เครื่องมือช่างและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์  55  4 %  50  3 %  52  3 %

รายได้จากการขาย 1,375  99 %  1,572  99 %  1,673  99 %

รายได้อื่น ๆ  13  1 %  19  1 %  13  1 %

รวมรายได้  1,388 100 % 1,152  100 % 1,686  100 %

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษิทัฯ ประกอบกจิการรบัจ้างผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา และชิน้สว่นพลาสติกในรปูแบบตา่ง ๆ ตามความ
ต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีใช้แล้วท้ิงไป (Disposable) และบริษัทฯมีนโย
บายที่จะไม่ให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมของทุกกลุ่ม เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากการต้องพึ่งพิงรายได้จากรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก โดยได้แบ่ง กลุ่มสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกค้าประเภท
ต่างๆไว้ 4 กลุ่มดังนี้ 
1. บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวด อาทิ เช่น ขวดนมสด, ขวดนม
เปรีย้วพรอ้มดืม่, ขวดบรรจคุรมีเทยีม, ขวดน้ำามะพรา้ว,แกลลอนบรรจซุอสมะเขอืเทศ และ ประเภทฝา เพือ่ใช้ปดิภาชนะบรรจุ
อาหารได้แก่ ฝาขวดกาแฟ,ฝาขวดเครื่องดื่มมอลต์สกัด, ฝาปิดขวดนมสดและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม, ถ้วยโยเกิร์ต, ฝาและกล่อง
ไอสครีม, จุกและฝาบนกล่องกระดาษบรรจุน้ำาผลไม้, จุกและฝาปิดขวดซอส เป็นต้น
เนือ่งจากบรรจภุณัฑเ์พ่ือใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ มลีกัษณะพเิศษของบรรจุภณัฑท์ีต้่องสมัผสักบัอาหารโดยตรง 
บริษัทฯจึงให้ความสำาคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นพิเศษ ดังนี้
แยกสว่นการทำางานตา่งหาก ภายในหอ้งระบบปดิ(Clean Room) เพ่ือป้องกันการปนเปือ้นของ ฝุ่นละอองและแบคทเีรีย ตาม
มาตรฐานห้อง Clean Room 
นำาระบบคณุภาพมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใชใ้นการควบคมุการผลติบรรจภุณัฑ ์และไดน้ำาระบบ 
HACCP มาใช้เพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑ์ประเภทยาและเวชภัณฑ์
วัตถุดิบทุกชนิด ที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เม็ดพลาสติกรวมไปถึงเม็ดสีที่ใช้ผสมพลาสติก ต้องเป็นเกรดที่ใช้สำาหรับ
อาหาร(Food Grade)เท่านั้น 
บริษัทฯมีนโยบายที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการการผลิตแล้วท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอหรือการนำาเศษวัตถุดิบจากแหล่ง
ภายนอกบริษัทฯกลับมาใช้ใหม่(Recycle) โดยเด็ดขาด 
2. บรรจุภัณฑ์สำาหรับของใช้ในครัวเรือน ประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดในขนาดและรูปทรง ต่างๆ และฝาปิดภาชนะ 
เช่น ขวดน้ำายาล้างพื้นและสุขภัณฑ์ ตลับและฝากดสเปรย์น้ำาหอมดับกลิ่น ฝาสเปรย์ใช้กับกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศและส
เปรย์กำาจัดแมลง ฝาขวดน้ำาหอมปรับอากาศ ขวดและฝาน้ำายาฆ่าเชื้อ ด้ามแปรง ทำาความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ เป็นต้น 
3. บรรจภุณัฑส์ำาหรบัของใชส้ว่นบคุคลและเวชภณัฑ ์ประกอบด้วยบรรจภัุณฑป์ระเภทขวดและฝาปดิภาชนะ เชน่ ขวดและฝาน้ำายา
บ้วนปาก ขวดและฝาสบู่เหลว ขวดและฝาเวชภัณฑ์ ขวดและฝาน้ำายาระงับกลิ่นกาย ขวดและฝาโลชั่นทำาความสะอาดผิว ขวด
และฝาแป้งโรยตัว ขวดและฝาบรรจุยาวิตามิน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะพิเศษ เพราะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรงจึงต้องใช้มาตรฐาน การผลิตเช่น
เดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นกัน
4. ผลติภณัฑ์อปุกรณเ์ครือ่งมอืชา่ง และส่วนประกอบเฟอรน์เิจอร ์ประกอบดว้ย กลอ่งตลบัเมตร ชิน้ สว่นไมบ้รรทดัวดัระดบัน้ำา 
ท้าวแขนเก้าอี้ ชิ้นส่วนล้อเก้าอี้ พนักพิง ฝาปิดช่องสายไฟโต๊ะทำางาน แผ่นพลาสติก ปิดหลังพนักเบาะเก้าอี้ เป็นต้น
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การตลาด และภาวะการณ์แข่งขัน

การทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ
บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทำาการตลาด ดังนี้

ด้านคุณภาพบริษัทฯ ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และรักษาระดับมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีระบบการตรวจ สอบคุณภาพ
สินค้าที่เป็นมาตรฐานในทุกขั้นตอนอย่างสมำ่าเสมอ โดยส่วนงานที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยเฉพาะ (Quality 
Assurance) เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบที่นำามาใช้ในการผลิต ขั้นตอนระหว่างการผลิต และขั้นตอนก่อนส่งสินค้าไปยัง
คู่ค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังได้นำาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP, HACCP มาใช้ในการควบคุมขั้น
ตอนในการทำางาน และป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ (Contaminate) ทำาให้มีอัตราการผลิตสินค้า
ด้อยคุณภาพที่ตำ่าและเพื่อให้การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพเป็น ไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงยึดมั่นในหลัก 5 M ซึ่งเป็นหลัก
ในการทำางานของบริษัท 

ด้านการให้บริการ
นอกจากบรษิทัฯจะใหค้วามสำาคญัในการผลิตผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพมาตรฐานสงูและรกัษาระดบัมาตรฐานของผลติภณัฑอ์ยา่ง
ยั่งยืนเป็นอันดับต้น ๆแล้ว การให้บริการและดูแลความต้องการของคู่ค้าก็เป็นเร่ืองสำาคัญอย่างยิ่งเช่นกัน จะเห็นได้จากการ
กำาหนดวสิยัทศัน(์Vision) ของบรษิทัฯทีว่่า “Your Packaging Partner” และบรษิทัฯได้ตระหนกัและยดึถือปฏิบตัมิาโดยตลอด 
เช่น การจัดการจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและความต้องการของคู่ค้า การนำาระบบโลจิสติกมาใช้ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการ
ผลิต การเก็บรักษาและเก็บสำารองสินค้าการ จัดส่งสินค้าถึงโกดังคู่ค้า การเข้าไปมีส่วนร่วมให้คำาปรึกษาแนะนำากับคู่ค้าในการ
ออกแบบ เลือกวัตถุดิบ การให้บริการหลังการขาย เช่นการเข้าไปร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อเร่ิมนำาไปใช้บรรจุสินค้าของคู่ค้า 
การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์เมื่อคู่ค้าร้องขอ เป็นต้น 

ด้านราคา
บรษิทัฯ มนีโยบายในการผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพมาตรฐานทีส่งู เพือ่ใหคู้ค่า้ไดร้บัสนิคา้ทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านและไดร้บัความ
พึงพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯคำานึงถึงการกำาหนดราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับการใช้ของคู่ค้าอีกด้วย เพื่อรักษา
ความสมัพนัธใ์นระยะยาว จงึเลอืกวธิกีารผลติสนิค้าดว้ยวธิกีารประหยดัต้นทนุใหก้บัคูค่า้ สำาหรบัตน้ทนุการผลติสำาคญัคอืเมด็
พลาสตกิ กจ็ะทำาขอ้ตกลงทีจ่ะปรบัราคาสนิคา้ขึน้ลงตามราคาเมด็พลาสตกิทีข่ึน้ลงเกนิกวา่มลูคา่ทีต่กลงกนัไวเ้ป็นรายไตรมาส 
เพื่อให้คู่ค้าได้ซื้อสินค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า
บรษิทัฯ มีนโยบายในการรกัษาฐานคูค่า้เดมิใหอ้ยู่กบับรษิทัฯ พรอ้มกบัการขยายฐานคูค่า้ใหมใ่หก้บับรษิทัฯเพิม่ขึน้ โดยกำาหนด
แนวทางให้กับทีมงานของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า(Customer Relationship Management:CRM) ใน
ระยะยาวเปน็สำาคญั มแีผนงานในการดแูลความตอ้งการของคูค่า้ในดา้นตา่ง ๆ  อาทเิชน่การสอบถามความพงึพอใจในคณุภาพ
สนิคา้และบรกิาร ตลอดจนความตอ้งการใหม ่ๆ ของคู่คา้ แมว้า่บริษทัฯเช่ือวา่คณุภาพของสนิคา้เปน็กญุแจสำาคญัในความสำาเรจ็
และความไว้วางใจจากคู่ค้า แต่ก็ตระหนักดีถึงความสำาคัญของการให้บริการที่ดีควบคู่ไปด้วย

กลุ่มคู่ค้าหลักและคู่ค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 
กลุม่คูค่า้หลกัของบรษิทัฯตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ลว้นเปน็ผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรมทีม่ชีือ่เสยีงและเปน็ทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค
อปุโภคโดยทัว่ไป ซึง่เปน็บรษัิททัง้ในประเทศและตา่งประเทศทีม่คีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน และรกัษามาตรฐาน
ของสินค้าได้อย่างสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรค ดังนั้นบริษัทคู่ค้าหลักของ
บริษัทจึงมีอายุการติดตอ่กบับริษทัฯมามากกว่า 1 ปีถงึ 30 ปี สำาหรบัคูค่้าเป้าหมายยังคงเป็นผู้ผลิตสินคา้อตุสาหกรรมทีม่ีชือ่
เสียง และเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภคอุปโภค และเป็นบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้ความสำาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี
คณุภาพมาตรฐานและรกัษามาตรฐาน ของสนิคา้อย่างสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะเรือ่งความสะอาดปราศจากสิง่ปนเปือ้นและเชือ้โรค
แตบ่รษิทัฯกม็นีโยบายทีจ่ะไมพ่ึง่พงิกบัคู่คา้รายใดรายหนึง่ ทีม่สีดัสว่นเกนิกวา่รอ้ยละ20 ของรายไดร้วม จงึพยายามเพิม่จำานวน
รายคู่ค้าให้มากข้ึนในแต่ละปี และจากการท่ีบริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในเร่ืองการรักษา
ความลับทางการค้าให้กับคู่ค้าทุกรายเป็นอย่างดีเสมอมาทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทุกราย แม้จะเป็นคู่ค้าที่ทำาธุรกิจ
ในกลุ่มเดียวกันก็ตาม
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การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
การทีก่ลุม่คูค้่าหลกั และกลุม่ทีเ่ปน็เปา้หมายของบรษิทัฯ เปน็กลุม่ผู้ผลติสนิค้าอตุสาหกรรมทีม่ชีือ่เสียง และเปน็ทีย่อมรับของ
ผู้บริโภคอุปโภค ดังนั้นฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัทฯจึงมีหน้าที่ในการติดต่อเพ่ือนำาเสนอสินค้าต่อคู่ค้าแบบเฉพาะ
เจาะจงเปน็หลกั สำาหรบัการขายแบง่ออกเปน็ ฝา่ยนำาเสนอ (Technical Sales) และฝา่ยประสานงานขาย (Sale Administra-
tion) โดยฝา่ยนำาเสนอสนิคา้จะใหบ้รกิารกบัคูค่า้โดยการออกไปพบคูค่า้หลกั หรอืคูค้่าทีเ่ปน็เปา้หมายทีบ่รษิทัฯคาดวา่อาจจะ
เปน็คูค่า้ในอนาคตยงัทีท่ำาการของคูค่า้ และให้ บรกิารกบัคูค้่าท่ีตดิตอ่เขา้มาทีบ่ริษัทฯ สำาหรบัฝ่ายประสานงานมีหนา้ทีต่ดิตาม
ดูแลความตอ้งการของคูค่า้แล และช่วยประสานงานกบัคูค่า้ในเรือ่งตา่งๆ ทีคู่ค่า้ต้องการเชน่ การสัง่ซ้ือสินคา้ การรบัแจง้สนิคา้
มีข้อ บกพร่อง อยู่ประจำา ณ ที่ทำาการของ บริษัทฯ เพื่อสะดวกแก่คู่ค้าที่จะติดต่อเข้ามา

ภาวะการณ์แข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งของสินค้า ที่มีส่วนทำาให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งในด้านความสวยงาม และความสะดวกในการใช้
งานของผลิตภัณฑ์ และถือว่าเป็นวัสดุส้ินเปลืองท่ีต้องทิ้งไปพร้อมกับสินค้าเมื่อใช้
หมดแล้ว นอกจากน้ียังเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยรักษาคุณภาพสินค้าระหว่าง รอ
การขาย ทำาให้อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการแข่งขันที่สูง ทั้งจากผู้ผลิต
ภายในประเทศและผู้ ผลิตจากต่างประเทศ โดยรวมแล้วมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา 
คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
แต่จากการที่สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกถูกใช้โดยผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในการ
บรรจุสินค้าเพื่อจำาหน่ายให้ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ใช้โดยตรง ดัง
นั้นคู่ค้าของบริษัทฯจึงเน้นในเรื่องคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
สูง และมีความน่าเช่ือถือของผู้ผลิตเป็นปัจจัยสำาคัญ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและ
เชื้อโรคต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP อีกด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
บรรจภัุณฑพ์ลาสตกิเพยีงไมก่ีร่ายทีม่คีณุสมบตัติามทีต่อ้งการ และบริษทัฯกเ็ปน็หนึง่
ในผูผ้ลติบรรจภัุณฑพ์ลาสตกิทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ลา่วมา สำาหรบัคูค่า้เมือ่มคีวามเชือ่
มัน่ในผูผ้ลติรายใดแลว้มกัจะไมเ่ปล่ียนผูผ้ลติ บรษิทัฯตระหนักดถีงึการรักษามาตรฐาน
คณุภาพสนิคา้ และความสมัพนัธอ์นัดกีบัคูค่า้ เพือ่รกัษาฐานลกูคา้ใหค้งอยู่กบับริษทัฯ 
และปรัชญาของบริษัท ท่ีจะเป็นผู้ร่วมงานในการให้คำาปรึกษาแนะนำาและช่วยเหลือ
ด้านบรรจุภัณฑ์กับคู่ค้าแทนการเป็นเพียงผู้ขายสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯสามารถทำาธุรกิจกับคู่ค้าแต่ละรายเป็นระยะเวลานาน 
และได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
เศรษฐกิจภายในประเทศ นับตั้งแต่ต้นปี 2557 ยังไม่สามารถเติบโตต่อเนื่องจากปี 2556 แม้จะมีความพยายาม จากภาครัฐ
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พยายามให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐให้มากขึ้น 
การส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศ และจากต่างประเทศ แต่ที่สุดแล้ว ปัญหาด้านการเมืองก็เป็นเหตุให้ความ
พยายามไม่ประสพความสำาเร็จเท่าท่ีควร แต่กลับทำาให้หน้ีสาธารณะสูงขึ้น ประชาชนเร่ิมใช้จ่ายน้อยลง การลงทุนของภาค
เอกชนก็ลดลงตามไปด้วย การจ้างงานเริ่มชะลอตัวลง และยังได้รับแรงกดดันจากต่างประเทศ ตัดลดสิทธิประโยชน์ทางการ
คา้ นอกจากนีส้ภาวะการผนัแปรของราคาน้ำามนัในตลาดโลก มผีลใหต้น้ทนุราคาวตัถดุบิสงูขึน้ และผนัผวนยากตอ่การควบคมุ
ตน้ทนุ ทำาใหก้ารดำาเนนิกจิการเปน็ไปอยา่งยากลำาบาก จนทำาใหผ้ลประกอบการของปี 2557 ไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดไว้แมบ้รษิทั
จะสามารถทำายอดการจำาหน่ายเติบโตได้ดี 
ในปี 2558 บริษัทคาดว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายดีขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำามันในตลาดโลก เมื่อมีสัญญานที่ดีปรากฏขึ้น
ในปลายไตรมาสสุดท้ายของปี ที่ราคาน้ำามันลดลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยถึงกลางปี ซึ่งจะส่งผล
ให้ต้นทุนวัตถุดิบลดต่ำาลงกว่าปี 2557 แต่เหตุปัจจัยด้านอื่นๆก็ยังคงอยู่ จึงคาดหวังได้ว่าผลการดำาเนินงานของปี 2558 จะ
กลับมาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ในป ี2558 บริษทัไดป้ระเมนิวา่บรษิทัจะมอัีตราการเตบิโตจากการจำาหนา่ยสนิคา้ทีส่งูขึน้กวา่ป ี2557 ทีผ่า่นมา ขณะเดยีวกนั
ก็ต้องมีการลงทุนในปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับการเติบโต โดยเน้นการนำาเทคโนโลย่ีในการผลิตแบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อ
ทดแทนการเพิ่มกำาลังพลไม่ให้สูงมากกว่าปัจจุบัน และควบคุมต้นทุนการผลิตให้ไม่สูง

บริษัทฯตระหนักดีถึงการ

รักษามาตรฐานคณุภาพสนิค้า 

และความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า 

เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่

กับบริษัทฯ และปรัชญาของ

บริษัท ที่จะเป็นผู ้ร่วมงานใน

การให้ค�าปรึกษาแนะน�าและช่วย

เหลือด้านบรรจุภัณฑ์กับคู่ค้า

แทนการเป็นเพียงผู้ขายสินค้า 

ส่งผลให้บริษัทฯสามารถท�า

ธรุกจิกับคูค้่าแต่ละรายเป็นระยะ

เวลานาน และได้รับการยอมรบั

จากลูกค้ากลุ่มต่างๆ



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับการดำาเนินธุรกิจ โดย
เฉพาะกบัธรุกจิอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ทีต่อ้งใชว้ตัถุดบิหลกัเปน็เมด็พลาสตกิ ซึง่
มคีวามผนัผวนทัง้ในเรือ่งราคา และปรมิาณ นอกจากนีย้งัมปีจัจยัความเส่ียงอืน่ ๆ ทีต่อ้งนำา
มาพจิารณาเฝา้ระวงัและตดิตามขา่วสารความเคลือ่น ไหวอยา่งใกลช้ดิและสม่ำาเสมอ มีการ
วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณเ์ปน็ประจำาทกุเดอืน ในการประชมุคณะผูบ้รหิารและคณะ
กรรมการบรหิาร นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง(Risk Manage-
ment Committee) ทำาหน้าที่วิเคราะห์หาตัวชี้บ่งปัจจัยความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น และเสนอวิธีการป้องกันความเสี่ยง นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบหลัก 
ด้านปริมาณและราคา

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต มีอัตราส่วนกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการ
ผลิตรวมและมากกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด มีปริมาณการ
ใชก้วา่ 18,000 ตนัตอ่ป ีมคีวามผันผวนทัง้ดา้นปริมาณและราคา เปน็ไปในทศิทางเดียวกบั
ราคาน้ำามันในตลาดโลกเป็นหลัก และยังมีปัจจัยด้าน อุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติก
ในตลาดเข้ามามีผลต่อราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกด้วย 
หากเมด็พลาสตกิปรบัราคาสงูขึน้ ยอ่มสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการผลติสนิคา้, กำาไร
ขั้นต้นและผลกำาไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก แม้บริษัทฯจะทำาข้อตกลงกับคู่ค้าราย
สำาคัญให้มีการปรับราคาสินค้าได้เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มหรือลดเกินกว่าอัตราที่ตกลงไว้เป็น
รายไตรมาส แต่ก็ยังมีคู่ค้าอีกหลายรายท่ีไม่ได้ใช้เงื่อนไขน้ี บริษัทฯต้องรับภาระต้นทุนบาง
สว่นกอ่นการปรับราคาจรงิ ซึง่ในทางปฏบิตักิารปรบัราคาสนิคา้ไมส่ามารถทำาไดท้นัททีนัใด 
ต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่ง 
นอกจากน้ียงัมปีจัจยัความเสีย่งจากสถานการณท์ีผู่ผ้ลติเม็ดพลาสตกิไมส่ามารถทำาการผลติ
หรือจัดส่งให้ได้ตามปกติจากสาเหตุ เช่น โรงงานประสบภัยอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
ภัยสงคราม การผลิตต้องหยุดหรือผลิตน้อยลง ทำาให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าของบริษัทฯได้ 

บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้ :- 
ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ราคาน้ำามัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอย่างใกล้
ชิด ท้ัง ตลาดต่างประเทศและในประเทศ นำามาประกอบการวางแผนการสั่งซื้อ เสนอต่อ
คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิารในการประชมุประจำาเดอืนเพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์
ราคาเม็ดพลาสติก 
คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ กำาหนดนโยบายการสัง่ซือ้วตัถดุบิและสำารองเมด็พลาสตกิ
ให้ เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามคำาส่ังซื้อที่มีอยู่เป็นการล่วงหน้า โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ และราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำาหน่ายที่เชื่อถือได้ ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบ
ให้ได้ตามที่สั่งซื้อ แม้สถานการณ์ราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไป
ทำาขอ้ตกลงกบัคูค้่าในการปรับเปลีย่นราคาสนิค้า เปน็ไปตามราคาเมด็พลาสตกิทีข่ึน้หรอืลง
เกินกว่าอัตราที่กำาหนดเป็นรายไตรมาส แทนการพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
มกีารทดสอบการใชเ้มด็พลาสตกิ จากผูผ้ลติหลายรายเพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นการใชเ้มด็
พลาสตกิทดแทนกนัได ้เปน็การเพือ่ปอ้งกนัการพึง่พาวตัถดุบิจากแหลง่ใดแหลง่หนึง่หากเกิด
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือเมื่อเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้น

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

บริษัทฯ จึง ได ้มีมาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงไว้ดังต่อ

ไปนี้ ติดตามความเคล่ือนไหว

สถานการณ์ราคาน�้ามัน และ

เม็ดพลาสติกในตลาดโลก

อย่างใกล้ชิด ทั้ง ตลาดต่าง

ประเทศและในประเทศ น�ามา

ประกอบการวางแผนการสั่ง

ซ้ือ เสนอต่อคณะผู้บริหาร

และคณะกรรมการบริหารใน

การประชุมประจ�าเดือนเพื่อ

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาเมด็

พลาสติก 
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2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี่
ใน การผลิต 

ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่น การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นชนิดกล่องกระดาษ 
หรอืถงุพลาสตกิแทนการใชข้วดพลาสตกิ หรอืผลติบรรจภุณัฑด์ว้ยวธีิใชค้วามรอ้นในการขึน้รูป(Thermo forming)แทนการใช้
เครือ่งฉดีพลาสตกิเป็นตน้ นับเปน็ปจัจยัความเสีย่งตอ่การผลิตบรรจภุณัฑไ์ด ้บรษิทัฯจงึมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงและแนว
โนม้ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้รูปแบบและคุณสมบตัขิองบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีใ่ชใ้น
การผลิตอย่างใกล้ชิด บริษัทได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาโดยเลอืกใชเ้ครือ่งจกัรรุน่ใหม่ๆ ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นการผลติเพือ่รองรบัการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิไดห้ลากหลาย
ทันกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
อยา่งไรกต็ามบรรจุภณัฑท์ีผ่ลิตถกูนำาไปใชก้บัสนิคา้อตุสาหกรรมเชน่กนั ซึง่ระยะเวลาในการปรบั เปลีย่นรปูแบบและคณุสมบตัิ
ของบรรจุภัณฑ์จะไม่รวดเร็วนัก ที่ผ่านมาจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ปี 
ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความตอ้งการรปูแบบสนิคา้ของลกูคา้ จงึตอ้งมกีารวางแผนทีด่ ีและมกีารตดิ ตามความเปลีย่นแปลงของ
ตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

3. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของคู่ผลิตรายใหม่

การทีธุ่รกจิการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิสามารถทำาไดไ้มย่ากนกั การเขา้มาลงทนุทำาธรุกจิจงึทำาไดง้า่ย นอกจากนีก้ารบงัคบัใช้
ข้อตกลงทางการค้า และภาษีของประเทศในกลุ่มอาเชี่ยน(AEC) ที่จะเริ่มใช้ในปลายปี 2558 จะทำาให้มีผู้ผลิตในต่างประเทศ
เข้ามาเป็นคู่แข่งทางการค้าได้มากขึ้น 
จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงในการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดบางส่วนไปได้ และทำาให้การดำาเนินธุรกิจลำาบาก
มากขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินค้าตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตถือเป็นปัจจัยสำาคัญใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนบุคคลและยา 
ที่ต้องการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคสูง เป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งหากลูกค้าเชื่อมั่นในผู้ผลิตรายใดแล้วจะไม่
เปลี่ยนผู้ผลิตง่ายนัก
บริษทัฯตระหนักดใีนเรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑ ์ทีต่อ้งมคีณุภาพมาตรฐานสงู และความสะอาดปราศจากเชือ้ปนเปือ้น จงึมุ่ง
เน้นในเร่ืองดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญ โดยได้นำาระบบคุณภาพท่ีเป็นสากลมาใช้ควบคุมในการผลิต และได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP(Good Manufacturing Practise) จากสถาบนั AJA (Anglo Japanese American 
Registrars) และเนน้การใชว้ตัถดุบิใหมท่ีมี่คณุภาพและมคีณุสมบติั เปน็ Food Grade เทา่น้ัน นอกจากนีย้งัไดพ้ฒันานำาระบบ 
HACCP มาควบคมุการผลติสนิคา้ประเภทอาหารและยาดว้ย เพือ่ทำาใหล้กูคา้ไวว้างใจในผลติภณัฑว์า่สะอาดปราศจากเชือ้ทกุ
ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึงลูกค้า ทำาให้เกิดความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการนำานวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการทำางานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินค้าส�าเร็จรูป และวัตถุดิบจ�านวนมากเกินความจ�าเป็น 

จากการเติบโตของยอดขายสินค้าและชนิดสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำาให้ต้องสำารองสินค้าสำาเร็จรูปและวัตถุดิบสูงขึ้น
ตามไปด้วย จึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการจัดสถานที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอ, การหมุนเวียนจ่ายสินค้า
สำาเร็จรูป, การเก็บสำารองวัตถุดิบและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้าจากการดำาเนินงานอีกด้วย 
บริษทัฯไดมี้มาตรการปอ้งกนั โดยเนน้เรือ่งการวางแผนการผลติและการจดัสง่ ทีม่ปีระสิทธภิาพสงู เพือ่ลดปริมาณการสำารอง
วัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีการจัดเก็บที่มี โดยยังสามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้อย่างต่อ
เน่ือง บริษัทฯได้นำาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน มาใช้ต้ังแต่ปี 2551 นอกเหนือจากระบบการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร(ERP) ที่บริษัทได้นำามาใช้ตั้งแต่ปี 2550 และในปี 2556 บริษัทได้จัดขยายองค์กรโดยเพิ่มหน่วยงานด้าน
โลจิสติกและซัพพลายเชนข้ึน เพื่อบริหารการเช่ือมโยงการทำางานในการวางแผนการผลิต การจัดซ้ือจัดหา การผลิต การจัด
เกบ็สนิคา้และวตัถดุบิ การบรหิารการขาย และจดัสง่สนิคา้ ซึง่สง่ผลใหส้ามารถลดและควบคมุปรมิาณการจดัเกบ็วตัถดุบิและ
สินค้าสำาเร็จรูปได้อย่างได้ผล 



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

5. ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ 

จากเหตภุยัพิบัตทิางธรรมชาตอิยา่งรนุแรงในป ี2554 ทำาใหเ้กิดอทุกภัยอยา่งกวา้งขวางในทกุพืน้ที ่น้ำาทว่มบา้นเรือนประชาชน 
ถนนหนทาง พืน้ทีก่ารเกษตร ตลอดจนนคิมอตุสาหกรรมตา่งๆในจังหวดัตอนบนและรอบกรงุเทพ เกดิความเสยีหายเปน็พืน้ที่
กวา้ง กระทบตอ่เศรษฐกจิและการสง่ออกอยา่งรนุแรงอตุสาหกรรมตอ้งหยดุการผลติ เครือ่งจกัรไดร้บัความเสยีหาย พนกังาน
ไม่สามารถทำางานได้ ทำาให้ไม่มีผลผลิตในภาคอุตสาห กรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ วงจรอิเล็คทรอนิก ซึ่งไทยเป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ของโลกทำาให้อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องต้องพลอยหยุดชะงักไปทั่วโลก 
แม้บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยครั้งนี้ แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการขาดแคลนวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์,ลูกค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดการผลิต และการขนส่งสินค้าไม่สามารถส่งไปยังลูกค้าได้ 

บริษัทฯเห็นว่าภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นปัจจัยความเส่ียงอย่างหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
จึงพิจารณามาตรการป้องกันภัย และเสริมสร้างมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภัยในอนาคต และเพ่ิมในเร่ืองการประกันภัยธรรมชาติในกรมธรรม์ที่ทำาเป็นประจำาทุกปีอีก
ทางหนึ่งด้วย

6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

การทีธ่รุกจิผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ เปน็ธรุกจิทีต่อ้งใชก้ำาลงัคนจำานวนมาก ทำาใหเ้กิดปญัหาการขาดแคลนแรงงานไดเ้ปน็บาง
ช่วง ตามสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือตกต่ำา รวมถึงการขึ้นลงของราคาสินค้าเกษตร 
บรษิทัฯเหน็วา่การขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรม หรอืการเคลือ่นยา้ยแรงงานระหวา่งภาค อตุสาหกรรมกบัภาคเกษตร 
ส่งผลต่อการผลิตโดยตรงทำาให้การผลิตไม่สม่ำาเสมอ และทำาให้ต้นทุนค่าจ้างแรง งานสูงขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งในการ
ทำาธุรกิจ 
บริษัทฯจึงหามาตรการป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเน้นการรักษาแรงงานให้อยู่กับบริษัทอย่างยาวนาน 
เช่นการจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราที่เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราขั้นต่ำาที่กฎหมายกำาหนด เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น เงิน
โบนัส กองทนุสำารองเล้ียงชพี รางวลัสำาหรบัพนกังานทีม่อีายงุาน 5,10 ถึง 25 ป ีเปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามบริษทักม็ไิดน้ิง่นอนใจ
ในมาตรการดงักลา่ว จงึมนีโยบายในการพฒันาระบบงานและระบบเคร่ืองจกัรอตัโนมตั ิเขา้มาใชใ้นการผลติมากขึน้ ชว่ยให้ไม่
ต้องใช้กำาลังคนเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณงานที่สูงขึ้นตามปริมาณการขาย 

7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การที่บริษัทฯมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ ในแต่ละปีเป็นอัตราประมาณร้อยละ10 ต่อยอดขาย ซึ่ง
กำาหนดราคาขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและลบหากเกิดการผันผวนค่าเงินตราต่าง
ประเทศ ซึ่งบริษัทฯถือเป็นความเส่ียงในการทำาธุรกิจอีกอย่างหน่ึง ดังน้ันบริษัทฯจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผันผวนเงินตราต่างประเทศดังนี้
 - ติดตามความเคล่ือนไหวการผันผวนอัตราปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันทำาการฝากเงินตราต่าง
ประเทศกับสถาบันการเงินเพื่อรออัตราปริวรรตที่เหมาะสม
 - ใช้เงินตราต่างประเทศที่ฝากกับสถาบันการเงินในการชำาระเจ้าหนี้ต่างประเทศที่บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่
เครื่องจักร โดยตรงเพื่อลดส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน
 - พิจารณาเลือกสกุลเงินที่มีความมั่นคง มีอัตราการผันผวนไม่มาก และมีมากกว่า 1 สกุลเงินในการซื้อ-ขาย กับต่างประเทศ 
เพื่อป้องกันการแกว่งของอัตราแลกเปลี่ยน และลดความเสี่ยงในการผันผวนของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง 
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
บริษัทฯได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รบัเขา้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุน
จดทะเบยีนชำาระแลว้จำานวน 100 ลา้นบาท แบง่เปน็หุน้สามญัจำานวน 100 ลา้นหุน้ มลูคา่
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำาหรับผลการ
ดำาเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและ
เสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัเพือ่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผลจำานวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 
2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำานวน 
5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 
หุน้ พรอ้มกับได้พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจำานวน 155 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2556 
ทนุทีอ่อกและชำาระแลว้จำานวน 200,185,525 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 200,185,525 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ในระหว่างปี 2557 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
ในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม 
และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจำานวน 1,144,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำาให้ ณ วัน
สิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว เป็นจำานวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจำานวน 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

โครงสร้างทุน
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำาดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 จำานวนหุ้น ร้อยละ

 1. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 96,000,000 47.68

 2. นายเอกวุฒิ เนื่องจำานงค์ 21,352,000 10.61

 3. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ 16,407,400 8.15

 4. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ 16,140,000 8.02

 5. นายถาวร เพชรโลหะกุล 3,051,100 1.52

 6. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 2,800,000 1.39

 7. นายธวัช เพชรโลหะกุล 2,017,800 1.00

 8. นายนิติ เนื่องจำานงค์ 2,000,000 0.99

 9. นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล 1,886,600 0.94

10. น.ส.จงกล งามเลิศชัย 1,822,500 0.90

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 37,849,625 18.80

รวม 201,327,025 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งน้ีการจ่าย
เงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำาเป็นและความเหมาะ
สมอื่นๆในอนาคต โดยให้อำานาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ
การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

 ปี พ.ศ.  เงินปันผลประจำาปี(บาท/ ปี)

 2555  0.40

 2556  1.11 

 2557  0.32

เงินปันผล ที่จ่ายในปี 2556 หุ้นปันผลมูลค่าที่ตราไว้ 1.0 บาทและเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสรา้งการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชดุ ได้แก ่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้
จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง

ผู้อ�านวยการ 
สายการผลิต

ผู้อ�านวยการ
สายการเงินและ

บริหาร

ผู้อ�านวยการ 
สายการตลาด

ผู้อ�านวยการ 
สาย Logistic

คณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 
ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัท จำานวน 8 ท่านดังต่อไปนี้ 
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 ลำาดับที่  รายชื่อ  ตำาแหน่ง

จำานวนครั้งที่เข้า

ร่วมประชุมในปี 

2556

จำานวนครั้งที่เข้า

ร่วมประชุมในปี 

2557

1 นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ  4/4  5/5

2 นายโยธิน เนื่องจำานงค์ กรรมการ  4/4  5/5

3 นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการ  4/4  5/5

4 นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ กรรมการ  4/4  5/5

5 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการ  4/4  5/5

6 นายสุรชัย สนธิรติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  4/4  5/5

7 พลตำารวจตรีวิชัย ทรงโบรัศมี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  4/4  5/5

8 นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  4/4  5/5

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯคือ นายทักษะ บุษยโภคะ หรือนายโยธิน เนื่องจำานงค์ หรือ นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 
ลงลายมือชือ่รว่มกบั นายธรีวทิย ์บุษยโภคะ หรือนายนวิฒัน ์หงสพ์ทิกัษพ์งศ ์รวมเปน็สองคนและประทบัตราสำาคัญของบรษิทัฯ 
 ทั้งนี้ นายทักษะ บุษยโภคะ นายโยธิน เนื่องจำานงค์ และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท โม
เดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. กำาหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำาเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้า หมาย และแผนงาน

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จดัใหมี้ระบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชทีีมี่ความเชือ่ถอืไดถ้กูตอ้งและแสดงถงึฐานะของบรษิทั
ที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

6. จดัให้มรีะบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเพยีง พอของการควบคมุภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

7.  จัดให้มีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำาเสมอ
8.  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการตา่งๆไดแ้ก ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ คณะอนกุรรมการ

บรหิารความเสีย่ง และบคุคลอืน่ๆตามความจำาเปน็เพ่ือใหด้ำาเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารกำากับดแูลกจิการของคณะ
กรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำานาจได้ ทั้งนี้
การมอบอำานาจดงักลา่วจะไมเ่ปน็การมอบอำานาจ ทีท่ำาใหผู้ร้บัมอบอำานาจสามารถอนมุตัริายการทีผู่รั้บมอบอำานาจหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี ส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมี
การมอบอำานาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ

โครงสร้าง
การจัดการ
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10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี หลักเกณฑ์ และทำาการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี

11. พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ ์และทรงคณุวฒุทิีเ่หมาะสมเพือ่ดำารงตำาแหนง่ กรรมการ
บริษทั กรรมการตรวจสอบ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยมมีตเิปน็เอกฉนัทจ์ากทีป่ระชมุ คณะกรรมการบรษิทัรบัรอง 

12. ทัง้นี ้อำานาจในการดำาเนินการดงักลา่วขา้งตน้ ไมร่วมถึงการดำาเนนิการเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการได้มาหรอื
จำาหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิทีส่ำาคญัของบริษทัจดทะเบยีน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจาก
นี้อำานาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำาหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรษิทั เปน็ผูพ้จิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เปน็กรรมการอสิระ เพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการ
ดำาเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำากับกิจการให้มีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัขึน้ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็กรรมการอสิระและเปน็ผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 3 ทา่น และอยา่งนอ้ย 1 ทา่น
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน 
เวน้แตค่ณะกรรมการ ทา่นใดทีม่คีวามเหมาะสมจะดำารงตำาแหนง่นานกวา่นัน้ กใ็หพ้จิารณาความเปน็อสิระและประสทิธภิาพ 
และชี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
กลับมาใหม่ได้ ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบน้ันว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรม การ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจ สอบมีจำานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรม การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส
คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำาดับ  รายชื่อ  ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าร่วม จำานวนครั้งที่เข้าร่วม

 ประชุมในปี 2556  ประชุมในปี 2557

1. นายสุรชัย  สนธิรติ

กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

 4 / 4  4 /4

2. พล.ต.ตวิชัย ทรงโบรัศมี
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
 4 / 4  4 /4

3. นายวิศาล สันติมหกุเลิศ
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
 4 / 4  4 /4

โดยมี นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง และเปน็ไปตามมาตรฐานและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และ

เปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำาปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณา
ความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทประจำาทุกปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ กำาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีประจำาปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

5. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท

8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำาปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. กำากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมใน
11. ประเด็นที่มีสาระสำาคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการแก้ไข ตลอดจนติด ตามให้

ดำาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำาหนด
12. พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือ พนักงานของบริษัทที่

เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
15. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้

จ่ายของบริษัท
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการ

บริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
17. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินการต่อไป
คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2557 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายโยธิน เนื่องจำานงค์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์ กรรมการบริหาร

3. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง กรรมการบริหาร

4. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
 1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำาหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท
 2. กำาหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
 3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่ารวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
 5. แสวงหาโอกาสทำาธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 6. พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
 9. อนุมัติการจ่ายโบนัสและจำานวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำาปีภายในงบประมาณประจำาปี 
 10. กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 ทัง้น้ี อำานาจในการดำาเนนิการดงักลา่วข้างตน้ของคณะกรรมการบรหิาร ไมร่วมถงึการอนมัุตริายการ ใด ๆ  ทีต่นเองหรอืบคุคลที่
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผล ประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัร่วม
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คณะผู้บริหาร 

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

 1. นายโยธิน เนื่องจำานงค์ ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ

 3. นายไพโรจน์ พ่วงพงศ์ ผู้อำานวยการสายงานการผลิต

 4. นายพจน์ศิริ โหตรภวานนท์ ผู้อำานวยการสายงานการเงินและบริหาร

 5. นางสาวนิภาพรรณ์ พลวณิช ผู้ช่วยผู้อำานวยการสายงานการตลาด

 6. นางสาวธัญพัฒน์ สุพัสตราชีวะ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสายงานการตลาด

 7. นายยุติ พุกกณะสุต ผู้ช่วยผู้อำานวยการสายงานโลจิสติก

 8. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสายการเงินและบริหาร 

รักษาการผู้จัดการแผนกบัญชี

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผู้พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จดัการของบริษทัจดทะเบยีนเพยีง
แห่งเดยีว เพือ่ใหม้เีวลาเพยีงพอในการบรหิารดแูลการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคท์ีไ่ดก้ำาหนดไวเ้พือ่สร้าง
มูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 
โดยได้กำาหนดอำานาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้
 1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำาเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารกำาหนด
 3. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 
โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำาแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 4. มีอำานาจอนุมัติและมอบอำานาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำานาจไว้
 5. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในบริษัท
 6. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการ
บริหาร เป็นคราวๆ ไป
  ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ อื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม

2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บรษิทัฯไม่ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิท จงึเปน็ผูร้บัผดิชอบใน
การสรรหากรรมการ ทัง้กรรมการอสิระ กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้ริหาร และกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีม่คีณุสมบตัแิละ
ประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศ
เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำาหนดให้กรรมการควร
ดำารงตำาแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ตอ้งไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง 
โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้ง
บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการกไ็ดโ้ดยบคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืก ตัง้เปน็
กรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ังให้คณะกรรม การออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 
เปน็อตัรา ทัง้นีส้ำาหรบักรรมการทีไ่มใ่ชก่รรมการอสิระไดก้ำาหนดจำานวนกรรมการใหเ้ปน็ไปตามสัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดว้ย 



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
สำาหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบ การณ์ที่เหมาะสม
กับตำาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯโดยคณะกรรมการบรหิาร ไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ในป ี2551 ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู
ในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำานาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อ
คณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานที่มีความสำาคัญ
ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ  นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายธีรวิทย์  บุษยโภคะ ประธานอนุกรรมการ

2. นายพจน์ศิริ  โหตรภวานนท์ กรรมการ

3. นายไพโรจน์  พ่วงพงษ์ กรรมการ

4. นางสาวรัชนี รัตนพันธ์ กรรมการ

5. นางสาวนิภาพรรณ์ พลวณิช กรรมการ

6. นางสาวรุ่งทิวา  คล้ายน้อย กรรมการ 

 โดยมีนางสาวอรพรรณ อิทธิพลพรชัย เป็นเลขานุการ

โดยกำาหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. พิจารณากำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำาคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ
3. บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
5. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำาคัญ
6. ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาในการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง
7. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความ 
8. สำาคัญของการบริหารความเสี่ยง
9. จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำาเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมิน
10. ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
11. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
12. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำานวนทั้งสิ้น 
 1,572,000บาท
 ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำานวนทั้งสิ้น 
 1,860,000บาท 
 ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำานวนทั้งสิ้น 
 1,860,000บาท 
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำาดับ  รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน
(บาท) ลักษณะค่าตอบแทน

1. นายทักษะ  บุษยโภคะ ประธานกรรมการ 240,000 ค่าเบี้ยประชุม

2. นายนิวัฒน์  หงส์พิทักษ์พงศ์ กรรมการ 180,000 ค่าเบี้ยประชุม

3. นายธีรวิทย์  บุษยโภคะ กรรมการ 180,000 ค่าเบี้ยประชุม

4. นายโยธิน  เนื่องจำานงค์ กรรมการ 180,000 ค่าเบี้ยประชุม

5. นายชัชชัย  ธรรมารุ่งเรือง กรรมการ 180,000 ค่าเบี้ยประชุม

6. นายสุรชัย  สนธิรติ กรรมการอิสระฯ 300,000 ค่าเบี้ยประชุม

7. พลตำารวจตรีวิชัย  ทรงโบรัศมี กรรมการอิสระฯ 300,000 ค่าเบี้ยประชุม

8. นายวิศาล  สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระฯ 300,000 ค่าเบี้ยประชุม

 ค่าตอบแทนอื่น
 ค่าพาหนะสำาหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน จำานวน 3 ท่าน 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ในปี 2555 บริษัทฯมีผู้บริหารจำานวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว 
 ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 11.64 ล้านบาท
 ในปี 2556 บริษัทฯมีผู้บริหารจำานวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว
 ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 10.95 ล้านบาท
 ในปี 2557 บริษัทฯมีผู้บริหารจำานวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว
 ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 10.98 ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ท้ังด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการงาน การดำาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วง
ดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการ
กำาหนดลำาดับขั้นของอำานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจ สอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีว่างไวแ้ละแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นมุติั โดยในป ี2557 
คณะกรรมการบรษิทั ไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดส้อบทาน และรับทราบผลการปฏิบตังิานของหนว่ย
งานตรวจ สอบภายในอยา่งตอ่เนือ่งและมคีวามเหน็วา่ โดยรวมบริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ
ความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดน้อกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัยงัไดป้ระเมนิประสทิธภิาพและความเพยีง
พอของการควบคมุภายในตามองคป์ระกอบการควบคมุภายในเปน็ประจำาปลีะครัง้ทกุสิน้ป ีโดยการประชมุคณะกรรมการครัง้
ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการบรษิทัไดส้รปุความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำาปี 2557 แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน 5 ส่วน ตามแนวทางของ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. โดยบริษัทได้
ยึดถือปฏิบัติอย่างเสมอมา จึงไม่พบข้อพร่องที่มีนัยสำาคัญใดๆ 
บริษัทฯมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือกำากับดูแลกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเพียงพอและกำากับดูแลให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว้ภาย
ใต้หัวข้อการจัดการ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจ กรรมให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานที่มีความสำาคัญทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ
อกีทัง้บรษิทัฯยังไดใ้หค้วามสำาคญัในเรือ่งของการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ซึง่ถอืเปน็สิง่จำาเปน็ในการแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ และการพฒันากรรมการ โดยในปทีีผ่า่นมาบรษิทัไดส้ง่เสรมิให ้มกีารฝกึอบรมและใหค้วามรูแ้ก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ มกีารสง่เสรมิใหเ้ขา้อบรมในหัวขอ้ “การปรบัปรงุกฎเกณฑเ์กีย่วกบั ความรับผดิชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และเลขานุบริษัท และสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดขึ้น เป็นต้น 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่น
ว่าการกำากับ ดูแลกิจการท่ีดีจะนำาบริษัทฯไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมศักยภาพในการ
แขง่ขนั รวมถงึการมรีะบบการบรหิารจดัการ ทีด่ ีความโปร่งใสในการปฏิบตังิานภายใตก้รอบ
จรยิธรรมทีด่อีนัจะสง่ผลตอ่ความเชือ่มัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ผู้มสีว่นไดเ้สยี และผู้เก่ียว ขอ้ง
ทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
ในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้นคณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพ่ือ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำาประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและ
พนักงานทุกคน เพ่ือใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอด จนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท นอกจากนี้ยังสร้าง ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และ
ปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกในองค์กร เพื่อให้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำาไปปฏิบัติ 
โดยมคีณะกรรมการบรหิาร และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารกำากับดแูลของคณะ 
กรรมการตรวจสอบเปน็ผูร้บัผดิชอบในการกำากบัดแูลการปฏบัิตติามหลกักำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ทีัง้ 5 หมวด และรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งสม่ำาเสมอและกำาหนดให้
มกีารประเมินผลการปฏบิตัติามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2557 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการ ที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
นอกจากบริษัทฯจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซ่ึงมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายกำาหนดแล้ว บริษัทฯยังได้กำาหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการ
เขา้ร่วมประชมุการออกเสยีงลงคะแนนสทิธใินการรบัสารสนเทศอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 
เพือ่การมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ และการปรบัเปลีย่นทีส่ำาคญัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยได้
กำาหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 
เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ โดยบริษัท
ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)จำากดั ซ่ึงเปน็นายทะเบยีนหุน้ขอ
งบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
20 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำาเป็นอย่างครบถ้วนเช่นสำาเนา
รายงานการประชมุครัง้กอ่น รายงานประจำาปงีบการเงนิ รายงานผูส้อบบญัชรีายงานผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทในรอบปทีีผ่า่นมา นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลพรอ้มตวัเลขเปรียบเทยีบ
ยอ้นหลงัประวตักิรรมการทีเ่สนอใหด้ำารงตำาแหนง่ ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ ข้อมลูผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและคา่ตอบแทน ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้กำาหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับ
มอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุไดโ้ดยในแตล่ะวาระจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการ ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุลประกอบการพจิารณา นอกจากนีบ้รษิทัฯ
ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประการประชุมล่วง หน้าบนWebsite 
ของบรษิทั กอ่นการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ คอืวนัที ่3 เมษายน 2557 ท้ังน้ีเพือ่ใหผู้้ถือหุ้นมเีวลา
เพียงพอในการศึกษา ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ช่ัวโมง โดยใน
การประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผูอ้ำานวยการสายการเงนิ ผู้ตรวจสอบบญัชี
ของบรษิทั เขา้ร่วมทำาหนา้ทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสยีงเพือ่ใหเ้ปน็ไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้ง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกตามลำาดับ

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

วาระ โดยประธานกรรมการซึง่เปน็ประธานในทีป่ระชมุไดแ้จ้งวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการลงคะแนนเสยีง 
พรอ้มทัง้แจง้จำานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและไมม่สีทิธอิอกเสยีง เน่ืองจากมสีว่นไดเ้สยีในวาระหน่ึงวาระใด พร้อมเปดิ
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และ
สง่คำาถามใดๆ และขอ้เสนอแนะตา่งๆ โดยคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องได้ตอบข้อซักถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงานการ
ประชุมอย่างถูก ต้องครบถ้วนและแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้กำาหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง
ลงคะแนน สทิธใินการับสารสนเทศอยา่งเพยีงพอ สิทธใินการเสนอชือ่กรรมการอสิระเปน็ ผู้รบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุแทน 
บริษทัยงัไดก้ำาหนดในเรือ่งอืน่ๆ อกีเชน่ มาตรการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดก้ำาหนดนโยบายและขัน้ตอนการ
ทำาธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วอยา่งเปน็ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นหลกักำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่พทิกัษผ์ลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั และ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์วิธี การของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนีบ้ริษทัฯยงัมมีาตรการป้องกนักรณทีีก่รรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผู้
อืน่ในทางมิชอบ(Abusive self-dealing) ซึง่เปน็การเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้อืน่เชน่ การซือ้ขายหลกั ทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน(Insider 
trading), การนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บรษัิท 1 เดอืนกอ่นทีข่อ้มลูนัน้จะเปดิเผยสูส่าธารณ ชนและกำาหนดใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบริษทั
ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครอง(ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยงัคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์าม
ระเบยีบ นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดก้ำาหนดใหจ้ดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันท ีจากวนัทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจ 
สอบรบัรองงบประจำาปีหรอืสอบทานงบไตรมาสแลว้เสร็จ เพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการภายใน
วันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียว กันหรืออย่าง
ช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการนำาข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและ
นำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯได้กำาหนดไว้
มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในกรณเีกดิความเสยีหายแกบ่รษิทั ใหบ้รษิทัฯฟอ้งรอ้งผูบ้รหิารตอ่ศาลใหช้ดใชค้วามเสยีหายดงักลา่ว และสามารถให้ผูบ้รหิาร
คนนั้นพ้นจากตำาแหน่งได้
ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำาผิดอีก บริษัทสามารถให้ผู้บริหารคนนั้น พ้นจากตำาแหน่งได้
ซึง่มาตรการปอ้งกนัขอ้มลูภายในนี ้ในระหวา่งปทีีผ่่านมา กรรมการและผู้บริหารไดป้ฏิบัตติามมาตรการดงักลา่ว อยา่งเครง่ครดั 
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยทีค่ณะกรรมการได้ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และสนับสนุนใหม้คีวามร่วมมอืกัน ระหวา่งบริษทักับผูม้สีว่น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรในหลักดูแลกิจการที่ดี สำาหรับ ผู้บริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้า
ที่กำากับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำาหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
บริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำาไร และสร้างความ
สำาเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้
ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำาหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น ต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้าและ
 เจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้
ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำาให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำาการ
ใดๆ มีการคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว

2. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความชำานาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
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3. รายงานสถานภาพของบรษิทัอยา่งสม่ำาเสมอ ครบถว้น และตามความจรงิไมแ่สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงานนั้นๆ

2. ให้ความสำาคญัตอ่การพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยการให้โอกาสกับพนกังานอยา่งทัว่ถงึ และ
สม่ำาเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการดำาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ

5. ฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย 
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้

รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำามาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7.  ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งเคร่งครัด กรณท่ีีอาจไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได้ ตอ้งรบี

แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้

1. ปฏิบตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่คูค่า้และเจา้หนี ้ในกรณท่ีีไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งรบีแจง้ให้ทราบล่วงหนา้เพือ่
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

 ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำาลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจาก

ซึ่งมูลความจริง
3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คืนผลกำาไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำาเสมอ
3. ไม่กระทำาการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
4. ปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง 
5. ต่อเนื่อง 
6. ปฏบิตัหิรอืควบคมุใหม้กีารปฏบัิตอิยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหนว่ย

งานกำากับดูแล
ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใสอ่ยา่งจรงิจงั และเครง่ครดัตอ่กิจกรรมทัง้ปวงทีจ่ะเสริมสร้างคุณภาพชวีติ ประสทิธภิาพและการพัฒนา

องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

7. รว่มกนัรกัษาและเสรมิสรา้งใหเ้กดิความสามคัคี และความเปน็น้ำาหน่ึงใจเดยีวกันในหมูพ่นกังานร่วมกันทำางาน
เป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำาเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความะอาด ปลอดภัย
และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำาใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระทำาการใดที่กอ่ให้เกิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์และชือ่เสียงของบรษิทั ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณที่กำาหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย
11. นอกจากน้ีคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึง

กรรมการเพือ่รบัฟงัความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทำาผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถกูตอ้งโปร่งใสของรายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายในบกพรอ่ง
ผา่นทางWebsite ของบรษิทัฯโดยไมเ่ปดิเผยชือ่ผู้แจง้ โดยคณะกรรมการจะไดด้ำาเนินการตรวจสอบขอ้มูล และ
ดำาเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำาเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำาคัญตอ่การเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทัง้งบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวม
ของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูต้อง ครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ โดยจะใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดั ระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวม
ทัง้ใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระ กอบงบการเงนิ เพือ่ใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ
ทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทฯได้จัด ทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอ่รายงานทางการ เงินซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจำาปนีี ้และการเปดิเผยขอ้มูลทีมี่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดย
เผย แพรข่อ้มลูขา่วสารใหผู้ล้งทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทราบ โดยผา่นทางการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย นอกจากน้ีบรษิทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัประวตับิรษิทั ผลติภณัฑต์า่งๆ ของบรษิทั รายงานทางการเงนิโดยผา่น 
Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำานวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่เปน็กรรมการตรวจสอบดว้ยจำานวน 3 ทา่น กรรมการบรหิารจำานวน 4 ทา่น และกรรมการทีไ่ม่
เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ ไม่เปน็บคุคลคนเดยีวกนัเพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุ ซึง่กนัและกนั โดยผา่นกระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้ตามทีร่ะบไุวใ้น
หัวข้อการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกำาหนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทั้งด้าน
ทักษะและประสบการณ์ใน
การดำาเนินธรุกจิเปน็ผูม้สีว่นรว่มในการกำาหนดทศิทางนโยบาย เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนกำากบั
ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยา บรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯได้
กำาหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและอื่นๆ ตามความจำาเป็นและเหมาะสมเพ่ือช่วยกลั่น
กรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของคณะกรรมการและกำาหนดบทบาทอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากน้ียังได้กำาหนดให้มีการประเมินผล สอบทาน ติดตามและ
รายงานผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 
ครัง้ทกุไตรมาสหลงัจากผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัฯไดส้อบทานงบหรอืตรวจสอบรบัรองงบการเงนิของ บรษิทัแลว้เสรจ็ และผา่น
การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้กำาหนดให้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำาทุกปี ตามแบบประเมิน
ผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำา เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำานวนค่าตอบแทนในปี 2558 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อ
การจัดการแล้ว
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลโดยมอบ หมายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบกำากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพและเพยีงพอ โดย
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำาเนินงาน กฎหมายการกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ปกปอ้งเงนิลงทนุของผูถื้อหุน้และทรพัยสิ์นของบรษิทัโดยมหีนว่ย งานตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีต่รวจสอบ และสอบทานระบบ
การปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 
รวมทัง้ไดม้กีารประเมนิประสทิธ ิภาพของระบบควบคมุภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทัง้ 5 หมวดเปน็ประจำาทกุ
ปี สำาหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภาย ในของบริษัทฯแล้วเห็น
ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัฯไดก้ำาหนดนโยบายควบคมุดแูล เพือ่ปอ้งกนัผูบ้ริหารหรือผู้เก่ียวขอ้งนำาข้อมลูภายในของบริษทัไปใช ้เพือ่ประโยชน์สว่น
ตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำานาจหน้าท่ีจากการปฏิบัติงานทำาการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังได้กำาหนด
ใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์ตอ่สำานกังานกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามพระ
ราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย
นอกจากนีย้งักำาหนดใหม้กีารจัดการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ตรวจสอบรับรองงบประจำาป ีหรอืสอบทานงบไตรมาส
แลว้เสรจ็ เพือ่พจิารณาและใหค้วามเหน็เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัทีก่ารประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจำานวน 932 คน แบ่งตามสายงานต่างๆได้ดังนี้

 สายงาน

 จำานวนพนักงาน (คน)

 2556  2557

1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)  711  768

2. ฝ่ายการเงินและบริหาร  131  150

3. ฝ่ายการตลาด  14  14

รวม  856  932

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน หน่วย : ล้านบาท

รายการ  ปี 2556  ปี 2557

ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ  218.49  238.69 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำาคัญในความสำาเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีนโยบาย
สนบัสนนุการพฒันาทรพัยากรบคุคลอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่ใหพ้นกังานมศีกัยภาพในการปฏบิตังิานมีความกา้วหนา้ในหน้าทีก่าร
งานอยา่งมคีณุภาพและสามารถเจรญิกา้วหนา้ในสายงานของตน (Career path) ทกุระดบัของพนกังานซึง่เริม่ตัง้แตพ่นกังาน
ทีเ่ขา้ทำางานกบับรษิทัฯ จะตอ้งผา่นการปฐมนเิทศและฝกึอบรม หลักสตูรตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตังิานในบรษิทัฯ และ
โครงการโดยเร่ิมตน้จากการพฒันาใหบ้คุลากรให ้มทีกัษะความรูค้วามสามารถจากการทำางานจรงิ (On-the-job-training) โดย
ความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะจัดอบรมและพัฒนา หลักสูตรต่างๆทุก



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

เดือน ในแต่ละสายงานรวม ทั้งมีการฝึกอบรมประจำาปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษ
สำาหรับพนักงานทั่วไป 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ อำานวยประโยชน์และคำานึงถึงความปลอดภัยในการทำางาน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆโดยคำานึงถึงความต้องการของพนักงาน 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้พนักงานเช่น จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินช่วย 
เหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานใน
บริษัท มอบทุนการ ศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำาปี จัดรถรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่
ทำางานและที่พัก เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
การประกอบกจิการดว้ยความเปน็ธรรม บรษิทัมนีโยบายในการประกอบกจิการทีส่จุรติและเปน็
ธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้
เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้
• การแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรม บริษทัไมม่นีโยบายทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั ในการทุม่ตลาด หรือ

รวมหัว
• กำาหนดราคา การฮัว้ประมลู ในการขายสนิคา้ การกำาหนดราคาสนิคา้จากตน้ทนุสนิคา้

และสามารถแข่งขันได้ 
• การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำาเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกับการละเมิด

ทรพัยส์นิทางปญัญาสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังานใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทั 
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือ
การกระทำาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

• การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายการประกอบธุรกิจท่ีสุจริตและเป็นธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด 
การปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ การใชแ้รงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่
ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจ
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้า

การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 
นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ 
ของกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้
สอบบัญชีที่ตลาด 
หลกัทรพัยใ์หก้ารรบัรอง และผูส้อบบญัชภีายในทีเ่ปน็บคุคลภายนอก ทีค่อยดแูลการดำาเนนิ
ธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ 
1. การสร้างจิตสำานึก ทัศนคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความ

ซื่อสัตย์ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ
2. จัดวางระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

อำานาจหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น
3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สิน

ใดๆสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น ในการจูงใจให้ทำาหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรือ
ทำาให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

4. แนวปฏบิตัใินหนว่ยงานทีเ่ปน็ไปตามนโยบาย บริษทัไดแ้จง้ขอ้ปฏบิตัเิรือ่งการปฏบิตังิาน
อย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย ในระเบยีบเกีย่วกับการทำางานและจรรยาบรรรณ
ธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและนำาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้
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1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความคารพต่อสิทธิ
หน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำางานใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงานโดยไม่มีข้อจำากัดเรื่องเพศและอายุ 

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนเชน่การบงัคบัใชแ้รงงาน (Force labor) การ
ใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
4. แสดงเจตจำานงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มี

ส่วนได้เสีย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน พร้อมท้ัง
ยึดถือปฏิบัติ เสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในห้าของหลักการ
บริหารงาน (5 M) ของบริษัทที่ ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำาคัญ ดังนั้นจึง
ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆดังนี้
1.  การจา้งงานและแรงงานสมัพนัธ ์นอกจากการพจิารณารบัพนกังานโดยไมม่ขีอ้จำากดัใน

เรือ่ง เพศ  อาย ุเชิอ้ชาตยัิงมกีารทำาสญัญาจา้งทีเ่ปน็ธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 
และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานของบริษัท ทำา
หน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำานักงาน
มาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำาคัญในเร่ืองความปลอดภัยและสภาพ
แวดลอ้มในการงานโดยมคีณะกรรมการความปลอดภยัและชวีอนามยั เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในทกุระดบัคอยดูแลและใหม้กีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งตามกฎหมายความปลอดภยั 
จดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังานทกุคนเปน็ประจำาทกุป ีจดัใหม้กีารตรวจร่างกายพนักงาน
ประจำาปีให้กับพนักงานทุกคน

3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ภายใต้
ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรอง
จากกรมแรงงาน

ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้ส่ีวนได้เสีย บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัได้
กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะ
ตามมา ในป ี2556 บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครง การลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้กบักระทรวงพลงังาน 
และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีโครงการกำาหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้
ทรพัยากรโดยรวม ยังสามารถลดตน้ทนุไดอ้กีสว่นหนึง่ นอกจากนีย้งัไดป้ฏบัิตติามขอ้กำาหนด
ของกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงอตุสาหกรรมอย่างเครง่ครดั ในการกำาจดัวสัดเุหลอืใชจ้าก
การผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทในการดำาเนินการด้วย เพ่ือลดและป้องกันการ
เกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2555, 2556 และ ปีสิ้นสุด 2557 
ดังนี้ 
ในปี 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำาให้ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) 
เปลี่ยนสถานะเป็น ”บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่” โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ บุษยโภคะ, 
นายโยธิน เนื่องจำานงค์และนายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 
ต่อมาในปี 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำาให้ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำากัด
(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น ”บริษัทร่วมถือหุ้น” 

รายงาน 
ระหว่างกัน

ลำาดับที่  ลักษณะรายการ

 มูลค่าของรายการ

ระหว่างกัน (ล้าน

บาท)

 ความจำาเป็น/หมายเหตุ

 ความเห็นของคณะ

กรรมการ ตรวจสอบ25552556  2557

1 บริษัทฯรับจ้างผลิตชิ้นส่วน

เฟอร์นิเจอร์ เช่น ลูกล้อเก้าอี้ ฝาปิด

พนักเก้าอี้ ที่ปิดรูสายไฟโต๊ะทำางาน 

ให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) 

รายได้จากการขาย

ลูกหนี้การค้าคงค้าง

1.2

0.2 

1.4

0.2 

 1.0

 0.2 

เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตาม

ปกติของธุรกิจตามราคาตลาด

และเงื่อนไขทางการค้า

เป็นไปตามปกติของธุรกิจและ

ราคามีความสมเหตุสมผล โดย

มีการทำาสัญญาซื้อขายระหว่าง

กันให้ชัดเจน

2 บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่อง

ใช้สำานักงานจาก บริษัท โมเดอร์น

ฟอร์ม กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้าคงค้าง

0.2

0.2

 

0.2

 -

0.2

 -

เป็นการซื้อขายตามปกติ

ของธุรกิจตามราคาตลาด 

เนื่องจากมีการขยายหน่วยงาน 

ทำาให้มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์

เพิ่มเติม 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

สมควรในการเข้าทำารายการ

เนื่องจากมี ความจำาเป็นและ

เป็นไปตามการค้าปกติ

 3 บริษัทฯ ได้ใช้บริการที่ปรึกษาด้าน

การบริหารการตลาด,ระบบ บัญชี

การเงิน, สารสนเทศ และด้าน

กฎหมาย จากบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

 

1.2

0.2

1.2

0.2

1.2

0.4

 

- เป็นการจ้างที่ปรึกษาการ

บริหารงานด้านต่าง ๆ แต่

เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษารายใด

สามารถให้บริการได้ครบถ้วน 

ทุกด้านตรงตามที่บริษัทฯ

ต้องการ

และด้วยค่าบริการที่ถูกกว่า 

- เป็นการจ้างฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม 

เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัทพลาสติคและหีบห่อไทย 

จำากัด(มหาชน) 

- เห็นชอบให้เข้าทำารายการ

ดังกล่าว เนื่องจากการทำา

รายการดังกล่าวเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและ

เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของ

บริษัท โดยรายการมีเงื่อนไข

เหมาะสม และได้แจ้งให้คณะ

กรรมการกำากับหลัก ทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

แล้ว
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาและอนมุตัริายการระหวา่งกนั และต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพือ่พจิารณาดูแลใหร้ายการระหวา่ง
กันเปน็ไปอยา่งยตุธิรรม สมเหตสุมผล และมนีโยบายการกำาหนดราคาทีเ่หมาะสม โดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯเปน็
หลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2547 เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2547 มมีตกิำาหนดมาตรการในการอนมุตัริายการระหวา่ง
กันดังนี้
สำาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นการ ค้าปกติและ
ต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่อง
บรษิทัฯจะกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏบิตัสิำาหรับรายการคา้ท่ีเกดิขึน้เปน็ปกต ิและตอ่เน่ืองโดยมกีารระบเุงือ่นไข
การดำาเนินการสำาหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป และเป็นไปตาม ราคาท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และ
สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การรับจ้างและจำาหน่ายสินค้าให้กับ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด(มหาชน) เป็นต้น โดยนำา
เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดขึ้นตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรม การตรวจสอบเห็นสมควร

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามชำานาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ บริษทัฯจะจดัใหม้บุีคคลทีม่คีวามรูค้วามชำานาญพเิศษ
เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯและบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวาม
รู้ความชำานาญพิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสิน ใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
Management Discussion and Analysis:MD&A

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556, 2555 

ภาพรวมการดำาเนินงานที่ผ่านมา
บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการขาย ในป ี2555, 2556 จำานวน 1,374.73 ลา้นบาทและ1,572.02 
ลา้นบาท ตามลำาดบั โดยรายไดจ้าการขายในป ี2556 สงูกวา่ป ี2555 คดิเปน็อตัรารอ้ยละ 
14.35 ซึ่งเป็นผลจากการท่ีเศรษฐกิจโดย รวมของประเทศในปี 2556 เติบโตต่อเนื่องมา
ตัง้แต่ตน้ป ีแมจ้ะไดร้บัผลกระทบจากการเมอืงในประเทศในชว่งปลายป ีแตก่ย็งัทำาใหอั้ตรา
การเติบโตสูงขึ้น และในปี 2557 มีรายได้จากการขายจำานวน 1,673.18 ล้านบาท สูงกว่า
ปี 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.43 โดยมีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตของปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 จากปี 2556
ป ี2557 ระดบัราคาเม็ดพลาสตกิซ่ึงเปน็ตน้ทุนหลกัในการผลติมรีะดบัราคาทีส่งูตอ่เนือ่งจาก
ปี 2556 และยังปรับราคาสูงต่อไปจนถึงต้นไตรมาส 4 เป็นไปทางเดียวกับราคาน้ำามันดิบ
โลก และปรับลดอย่างรวดเร็วในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
แลว้ทำาใหต้น้ทนุการผลติในป ี2557 มจีำานวน 1,435.91ลา้นบาทหรือคิดเปน็อตัรารอ้ยละ 
85.16 ของยอดขาย ขณะที่ต้นทุนการผลิตปี 2556 จำานวน 1,310.81 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 83.39 ของยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2557 จำานวน 120.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 
ของยอดขาย ขณะที่ปี 2556 จำานวน 112.13 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของยอดขาย 
เป็นผลจากการที่ ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสูงขึ้น อันเป็นผลจากราคาน้ำามัน
ของปี 2557 มีระดับราคาที่สูงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และจากการที่ยอดขายของปี 2557 สูง
ขึ้นกว่าปี 2556 
กำาไรสุทธิของปี 2557 จำานวน 93.39 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของยอดขาย ต่ำา
กว่าในปี 2556 ที่มีกำาไรสุทธิ จำานวน 123.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ7.83 ของยอด
ขาย เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกของปี 2557 ที่มีระดับ
ราคาสูงอย่างเป็นนัยสำาคัญ และต่อเนื่องเกือบทั้งปี นอกจากนี้ค่าพลังงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
หลักในการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาน้ำามันดิบโลกด้วย 

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ

รายได้

นโยบายการรับรู้รายได้

บรษิทัฯมนีโยบายรบัรูร้ายไดจ้ากการขายแสดงมลูคา่ตามใบกำากบัสินคา้ซึง่ไมร่วมภาษมีลูคา่
เพิ่มของสินค้าที่ได้ส่งมอบและหลังจากหักส่วนลดแล้ว
โครงสร้างรายได้
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,686.19 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย 1,673.18 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 99.23 ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นอีก 13.02 ล้านบาทซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของรายได้รวม ขณะที่ในปี 2556 มีรายได้รวม 1,591.15 ล้านบาท 
ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,572.02 ล้านบาทหรือคิดเป็น 98.80 ของรายได้รวม 
และมีรายได้อื่นอีก 19.13ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.20 
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิประเทศ

 รายได้
 2555  2556  2557

 ล้านบาท  % ล้านบาท  % ล้านบาท  %

รายได้จากการขายในประเทศ  1,251  91 %  1,425  91 %  1,524  91 %

รายได้จากการขายต่างประเทศ  124  9 %  147  9 %  149  9 %

รวมรายได้จากการขาย  1,375  100 %  1,572  100 %  1,673  100 %

ในป ี2557 รายไดห้ลักของบรษิทัฯ มาจากการขายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิภายในประเทศเปน็
หลกั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 91.0 ของรายไดจ้ากการขาย ขณะทีร่ายไดจ้ากการขายในตา่งประเทศ 
ยังคงเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้จากการขาย เช่นเดียวกับปี 2556    
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ตน้ทนุการผลติหลกัของป ี2557 ยงัคงเปน็วตัถดุบิ ซึง่คดิเปน็รอ้ยละกวา่ 59.61ของตน้ทนุ
การผลติรวม และวตัถดุบิทีเ่ปน็วตัถดุบิหลกัทีใ่ชค้อื เม็ดพลาสตกิ ซ่ึงมอีตัราร้อยละ 78 ของ
ต้นทุนวัตถุดิบรวม เม็ดพลาสติกที่ใช้ในปี 2557 มีระดับราคาที่สูงต่อจากปี 2556 และยัง
คงสูงอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงต้นไตรมาสสุดท้ายจึงปรับราคาลดลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียว
กับระดับราคาน้ำามันดิบโลก 
ต้นทุนการผลิตอีกส่วนหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากค่า
ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาน้ำามันเช่นกัน ส่วนค่าจ้างที่สูง
ขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นของปี 2557 จึงทำาให้ต้นทุนการผลิตมีอัตราที่สูงขึ้นกว่า 
ปี 2556 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ยอดขายจะสูงมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 จำานวน 120.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ7.18 ของยอดขาย สงูกวา่ในป ี2556 ทีม่คีา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร จำานวน 112.13 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของยอดขาย อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย เช่น 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่งสินค้า 
กำาไรสุทธิ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 93.39 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราร้อยละ 5.58 ของยอดขาย ต่ำากว่าปี 2556 ซึ่งมีกำาไรสุทธิฯจำานวน 123.07 ล้าน
บาทหรืออัตราร้อยละ 7.83 ของยอดขาย เป็นผลจากต้นทุนการผลิตในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.54 จากปี 2556 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กำาไรสทุธขิองป ี2557 มจีำานวน 93.39 ลา้นบาท เมือ่รวมกบักำาไรสะสมยกมาจากป ี2556 
จำานวน 344.78 ล้านบาท และหักด้วยเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด จำานวน 64.29 ล้านบาท 
และส่วนที่กันสำารองตามกฎหมาย จำานวน 4.70 ล้านบาท ทำาให้มียอดกำาไรสะสมรวมของ
ปี 2557 เท่ากับ 372.63 ล้านบาท และอัตรากำาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2557 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.18 ต่ำากว่าปี 2556 ที่มีอัตราร้อยละ 18.89 
ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,235,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 
74.26 ล้านบาท ซึ่ง ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำานวน 624.38 ล้านบาท สูงกว่าปี 
2556 จำานวน 60.75 ล้านบาท จากการที่มีเงินสดในปี 2557 คงเหลือสูงกว่าในปี 2556 
ถึง 15.07 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าในปี 2557 ที่สูงขึ้นกว่าในปี 2556 จำานวน 54.09 
ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของปี 2557 ที่มีจำานวน 611.33 ล้านบาท สูงขึ้นกว่า
ปี 2556 จำานวน 13.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ อาคาร,เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
17.54 ล้านบาท 



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

1. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำาการค้าต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน กับลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 
โดยทีท่ัง้สองกลุม่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่ปน็ผูผ้ลติสินค้าชัน้นำาและมชีือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัในตลาดอปุโภคและบรโิภคมานาน สว่นลกูคา้
ตา่งประเทศกเ็ปน็ผูผ้ลติสนิคา้ทีม่ชีือ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กัในระดบันานาชาตเิปน็ทีเ่ชือ่ถอื และอยูใ่นวงการมานาน ซ่ึงมเีทอมการชำาระ
เงินอยู่ระหว่าง 30–90 วัน โดยมีจำานวนวันการรับชำาระหนี้เฉลี่ยของปี 2557 อยู่ที่ 89 วันเท่ากับปี 2556 
คุณภาพลูกหนี้การค้า

บริษัทฯมีการประเมินคุณภาพลูกหนี้การค้าแต่ละรายเพื่อปรับให้มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
แท้จริง โดยในปี 2557 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือสุทธิจำานวน 412.49 ล้านบาทสูงขึ้น กว่าปี 2556 ที่มีจำานวน 
358.39 ล้านบาท ลูกหนี้ทั้งหมดยังมีการซื้อและชำาระหนี้หมุนเวียนตรงตามกำาหนดและ ยังไม่มีสัญญานความเสี่ยงใด ๆ ที่
จำาเป็นต้องตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัคงไวซ้ึง่นโยบายกระจายความเสีย่งของลกูหน้ีแตล่ะราย โดยทีจ่ะไมใ่หร้ายใดรายหน่ึงมยีอดซ้ือกับบรษิทัฯ
เกินกว่าร้อยละ 20 ของยอดขายรวม

บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าจัดชั้นตามอายุหนี้ดังนี้ หน่วย : พันบาท

 ปี 2556  ปี 2557

 อายุหนี้  มูลค่าลูกหนี้  สัดส่วน  มูลค่าลูกหนี้  สัดส่วน

ลูกหนี้ปกติ  252,475  70%  310,938  75%

ค้างชำาระ< 3 เดือน  105,464  30%  101,491  25%

ค้างชำาระ< 6 เดือน  453  0%  57  0% 

รวม  358,392  100%  412,486  100%

สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ  358,392  100%  412,486  100%

สินค้าคงเหลือ 
ณ วันสิ้นสุดปี 2557 บริษัทฯมีสินค้าสำาเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ–สุทธิ รวม 95.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมี
ยอดคงเหลือ-สุทธิ 90.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.13 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.70 เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นของปี 
2557 คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของยอดขายในปี 2556 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำาเนินงานสุทธิของปี 2557 มูลค่ารวม 586.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
2556 ซึ่งมีจำานวน 569.22 ล้านบาท จำานวน 17.54 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนในทรัพย์สินทุนประเภทเครื่องจักรใน
การผลิต, แม่พิมพ์และอุปกรณ์ ในปี 2557 ตามแผนการลงทุนลงทุนของบริษัทฯ 
หนี้สิน

หนี้สินรวมของปี 2557 มีมูลค่า 545.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 ที่มีมูลค่า 510.10 ล้านบาท เป็นผลจากเจ้าหนี้การ
คา้ทีมี่ยอดสงูขึน้จากป ี2556 จำานวน 30.67 ลา้นบาท ผลจากการทีป่ ี2557 มยีอดการซือ้วตัถดุบิโดยเมด็พลาสติกทีส่งูมาก
ขึ้นตามยอดขายของปี 2557 ที่สูงขึ้น และระดับราคาเม็ดพลาสติกที่ซื้อในปี 2557 มีราคาสูงขึ้นกว่าปี 2556 
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าหน้ีจากการซื้อวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบอื่น ซ่ึงมีเทอมการชำาระเงินปกติอยู่
ที่ 15–60 วัน สำาหรับวัตถุดิบหลักบริษัทฯยังคงใช้นโยบายในการซื้อด้วยเทอมเงินสดต่อ เนื่องจากปี 2556 โดยได้รับส่วนลด
เงินสดเพือ่ไปลดตน้ทนุราคาวตัถดุบิอกีทางหนึง่ จากนโยบายดงักลา่วทำาให้มลูค่าเจา้หน้ีการค้าคงเหลอืของป ี2557 มจีำานวน 
262.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2556 ที่มีมูลค่าจำานวน 231.49 ล้านบาท ส่วนจำานวนวันชำาระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 72 วัน 
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สภาพคล่อง
1. กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 189.75 ล้านบาท ต่ำากว่าปี 2556 จำานวน 34.17 ล้านบาท 
ขณะทีก่ระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุของป ี2557 ลดลง 108.40 ลา้นบาท ลดลงนอ้ยกวา่ป ี2556 ทีม่กีระแสเงนิสดลงลง 
149.11 ล้านบาท จำานวน 40.71 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2557 มีกระแสเงินสดลดลง จำานวน 
66.27 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 ซึ่งมีกระแสเงินสดลงลง 55.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นสุทธิ 10.34 ล้านบาท มีผลทำาให้ใน
ช่วงสิ้นปี 2557 กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ มูลค่า 15.07 ล้านบาท และเมื่อรวมกับกระแสเงินสดต้นปี จำานวน 45.73 ล้าน
บาท ทำาให้เงินสดคงเหลือสิ้นปี 2557 มีมูลค่า 60.81ล้านบาท

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสดในป ี2557 เทา่กบั 1.56 เทา่ ต่ำากวา่ป ี2556 ทีม่อีตัราสว่น 1.58 เทา่และอตัราสว่นสภาพ
คล่องหมุนเวียนเร็วปี 2557 เท่ากับ 1.18 เท่า สูงกว่าปี 2556 ที่มีอัตราส่วน 1.13 เท่า เป็นผลจากการทรัพย์สินหมุนเวียน
ของปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 624.38 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 ที่มีมูลค่า 563.63 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าหนี้สินหมุนเวียน ของ
ปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 400.69 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 ที่มีมูลค่า 356.28 ล้านบาท 
จำานวนวันของรอบการขายสินค้า(Cash Cycle) ปี 2557 อยู่ที่ 45 วัน สูงขึ้นกว่าปี 2556 ที่มีจำานวน 40 วัน 
รายจ่ายลงทุน

ในปี 2557 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพย์สินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร, แม่พิมพ์ และอุปกรณ์ ในการผลิตอื่น ๆ
เป็นมูลค่า 109.96 ล้านบาท ต่ำากว่าในปี 2556 ที่ลงทุนในทรัพย์สินทุน เป็นมูลค่า 150.75 ล้านบาท โดยในปี 2557 การ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่า 117.28 ล้านบาท ต่ำากว่าปี 2556 ที่ลงทุน เป็นมูลค่า 130.79 ล้านบาท 
และในปี 2557 การลงทุนในการปรับปรุงอาคารในการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1.31 ล้านบาท ต่ำากว่า ปี 2556 ที่มีการลงทุนเป็น
มูลค่า 3.15 ล้านบาท 
แหล่งที่มาของแหล่งเงินทุน

บรษิทัฯ ใชเ้งินทนุจากเงินทนุหมุนเวยีนและกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนนิงานของบรษิทัเปน็หลัก โดยในป ี2557 มกีระแส
เงินสดรับจากการดำาเนินงาน จำานวน 189.75 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไปเป็นเงินทั้งสิ้น 121.30 
ล้านบาท และในระหว่างปีได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวคืนให้กับสถาบันการเงิน รวมจำานวน 47.66 ล้านบาท 
จ่ายเงินปันผลและชำาระดอกเบี้ยไปทั้งสิ้น 44.86 ล้านบาท ขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว จำานวน 55.29 
ล้านบาท โดยรวมแล้วทำาให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 15.07 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือจากปี 2556 จำานวน 45.74 ล้าน
บาท ทำาให้มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 มีจำานวน 60.81 ล้านบาท 
 ณ วันสิ้นปี 2557 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจากการดำาเนินธุรกิจจำานวน 400.69 ล้าน
บาท และหนี้สินระยะยาวจำานวน 144.41 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 690.61 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯมีอัตราส่วน
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถอืหุน้ ณ สิน้ปอียูท่ี ่0.79 เทา่ ใกลเ้คียงกับป ี2556 ทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่0.78 เทา่ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 จำานวน 690.61 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว 255.00 
ล้านบาท แบ่งเป็น 255 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและชำาระแล้วจำานวน 201,327,025 บาท ส่วน
เกินมูลค่าหุ้น 92.21 ล้านบาท เงินสำารองตามกฎหมายจำานวน 20.90 ล้านบาท และมีกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 
372.63 ล้านบาท
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยสำาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน ยังคงเป็นราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตโดยมี
อัตราส่วนกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบรวม มีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 59.61 ของยอด
ขาย ซึ่งราคาและปริมาณของเม็ดพลาสติกมีความผันผวนไปในทางเดียวกับราคาและปริมาณ ของน้ำามันดิบในตลาดโลก ใน
ปี 2557 ราคาเม็ดพลาสติกมีระดับราคาที่สูงกว่าในปี 2556 และมีปรับสูงขึ้นโดยตลอด จนกระทั่งต้นไตรมาสสุดท้าย เกิด
การปรับลงราคาของน้ำามันดิบโลกอย่างเป็นนัยสำาคัญ ทำาให้ราคาเม็ดพลาสติกปรับลดลงตามไปด้วย สำาหรับในครึ่งปีแรกของ
ปี 2558 คาดว่าราคาน้ำามันดิบอาจปรับราคาสูงขึ้นบ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนในครึ่งปีหลังเป็นการยากที่จะคาดเดาได้ว่าราคาจะ
กลับไปสูงเท่าเดิมหรือไม่ 
ปัจจัยรอง ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงาน คือ ต้นทุนพลังงานและค่าจ้างแรงงาน ที่ใช้ในการผลิตที่
ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557 แม้ในปี 2557 อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำาจะไม่มีการปรับเพิ่มอีก แต่ค่ากระแสไฟยังปรับเพ่ิมขึ้นตาม
นโยบายลอยตัวราคาก๊าซ ซึ่งหากมีผลมากจนเป็นประเด็นสำาคัญต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯก็อาจเสนอต่อคู่ค้าเพ่ือพิจารณา
ชดเชยส่วนที่เพิ่มขึ้น 
ปจัจยัสำาคัญ ตอ่มาคอื การเมอืงภายในประเทศ ทีม่สีว่นทำาใหเ้ศรษฐกจิภายในประเทศตอ้งชะลอตวั จากการทีผู่บ้รโิภคใชจ้า่ย
อย่างระมัดระวัง งบลงทุนภาครัฐไม่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกับการดำาเนินธุรกิจและ
ความเชือ่มัน่ในการลงทนุ แมส้นิค้าทีบ่รษัิทฯผลติจะนำาไปใช้กบัสินคา้อปุโภคบรโิภคอปุโภคทีม่คีวามจำาเปน็ในการดำารงชวีติเปน็
ส่วนใหญ ่แตก่อ็าจไดร้บัผลกระทบบา้งดา้นจติวทิยาของผูอ้ปุโภคบรโิภคทีจ่ะระมดัระวงัการใชจ้า่ยให้นอ้ยลง หรอืใชเ้ทา่ทีจ่ำาเปน็ 



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จำากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น 
โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การ
ปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับที่ 1/2548โดยในปี 2557 คณะ
กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง ซึ่งผลการปฏิบัติงานและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระ
สำาคัญได้ดังนี้

1. สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 2557 และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินทุกครั้ง
ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยได้ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและผู้อำานวย
การสายบัญชีการเงินทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาประเด็นสำาคัญ ๆ จากการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
งบการเงิน  และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ รับทราบข้อสังเกต สอบถาม รับฟังคำา
ชี้แจง ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข โดยคณะหรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญของงบการเงิน มีความโปร่งใส  เชื่อถือ
ได้  มีการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Gen-
erally Accepted Accounting Principles : GAAP) และมาตรฐานการบัญชีสากล  (International Financial 
Reporting Standards : IFRS) ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ทั้งนี้งบการเงินทุกฉบับดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบ สอบทาน และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ท่ีเป็นอิสระ 

2. สอบท�นร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝา่ยจดัการไดท้ำารายการดงักลา่วดว้ยความโปรง่ใสสมเหตสุมผลและเปน็
ประโยชนส์งูสุดตอ่บรษิทัฯและผูถ้อืหุน้ ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้  โดยในป ี2557  มี
รายการเกี่ยวโยงกัน 3 รายการ คือ
• รายการขายและลูกหนี้ ระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความสมเหตุ

สมผล โดยมีการทำาสัญญาซื้อขายระหว่างกันไว้ชัดเจน 
• รายการซื้อและเจ้าหนี้ ระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรในการเข้าทำารายการเนื่องจากมีความจำาเป็น

และเป็นไปตามการค้าปกติ
• รายการใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารการตลาด ระบบบัญชีการเงิน สารสนเทศ ด้านกฎหมาย และตรวจ

สอบภายใน ซึง่พจิารณาแลว้เหน็ชอบใหเ้ขา้ทำารายการดงักลา่วเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร และเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และได้แจ้งให้คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว

3. สอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยในเพือ่ประเมนิคว�มเหม�ะสม  คว�มเพยีงพอและคว�มมีประสทิธผิลของระบบ
ก�รควบคมุภ�ยใน  ตามแนวทางมาตรฐานสากล  COSO-ERM  (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission –Enterprise Risk Management)  ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลัก
การย่อยตามแบบประเมินที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)  ได้ปรับปรุง
ใหมใ่นป ี2556 โดยครอบคลมุทกุดา้นทัง้การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิ
งาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล  รวมทั้งระบบการติดตาม  และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและการ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่
เสมอ  และเน้นให้ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบและประเมินจุดควบคุมของทุกระบบงานได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ  
(Control Self  Assessment) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำาทุก
ปี  โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดตามรายงานในหัวข้อการควบคุมภายในในรายงานประจำาปี 2558 
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4. สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี   ได้มีการทบทวนและพัฒนานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริษัทฯอย่างสม่ำาเสมอ โดยให้คณะผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำากับดูแล
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลเพ่ือเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมี
ประสิทธิผล  และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกปี  โดย
ในปี  2557  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ  โดยใช้แบบประเมิน
การปฏิบัติตามหลักการกำากับกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี  2555  (ฉบับล่าสุด)  และได้เปิดเผยไว้ภาย
ใต้หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำากับกิจการที่ดี”  ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

5. สอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย  ระเบียบท�งก�รที่เกี่ยวข้อง  ข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน

6. แต่งตั้ง และกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ป ี  2558เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขออนุมัติต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุ้นประจำาป ี 2557  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบัิตงิานทีผ่า่นมา ประกอบกบั
ไดป้ระเมนิความเปน็อสิระและคณุภาพงานของผูส้อบบญัชแีลว้ เหน็วา่มคีวามเหมาะสมใหแ้ตง่ตัง้ นางสาวพิมพใ์จ 
มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 3182 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 แห่งบริษัทสำานักงาน  
อวีาย  จำากดั เปน็ผูต้รวจสอบบญัชขีองบริษทัฯ ประจำาป ี 2558โดยกำาหนดคา่ตรวจสอบบญัชสีำาหรบัป ี 2558เปน็
จำานวนเงินรวม  700,000 บาทแบ่งเป็นค่าสอบทานประจำาไตรมาส 3  ไตรมาสๆ ละ 70,000 บาทและค่าตรวจ
สอบบัญชีสิ้นปี 490,000 บาท นอกจากนี้บริษัทสำานักงาน  อีวาย จำากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม คือ 
บริษัท  โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)ทั้งนี้นอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงินแล้ว  บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ มิได้ใช้บริการอื่นใดนอกจากการตรวจสอบงบการเงินประจำาปี อีกทั้งผู้ตรวจสอบทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือแต่อย่างใด  อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ

7. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน  ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  ที่ให้คำาแนะนำา และติดตามการดำาเนินการการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเดน็ทีม่นียัสำาคญั  นอกจากนีย้งัไดเ้สรมิสรา้งความเปน็อสิระของสายงานตรวจสอบภายในใหส้ามารถแสดง
ความคิดเหน็ในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและมปีระสทิธภิาพ ตดิตามความคบืหนา้การ
ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำาปี  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำาขึ้นทุกปีเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติในช่วงเดือน พฤศจิกายนของทุกปี  รวมทั้งพิจารณาอัตรากำาลังคนและจำานวนวัน
ในการทำางานที่เหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ใช้บริการตรวจสอบภายในของผู้สอบบัญชีภายใน
จากบริษัทแม่ ซึ่งมีการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ใน
ป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตัใิหใ้ชบ้รกิารตรวจสอบบญัชภีายในจากทมีผูส้อบบญัชภีายในจากบรษิทั
แม่เช่นเดิม

8. ปรับปรุงก�รสื่อส�รระหว่�งคณะกรรมก�รตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีภ�ยนอก และผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ยใน  ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยเพิ่มความถี่ให้ผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ  และผู้
บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน  ทุกไตรมาส  เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  และรายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส  รวม
ทัง้เสรมิสรา้งความเปน็อสิระของผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในใหส้ามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งตรง
ไปตรงมา  รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ และติดตามการแก้ไขในประเด็นที่ได้เสนอแนะ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานท่ีสูงขึ้น และจัดทำารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริษัทฯทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการ  ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

9. ในป ี 2557  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตังิ�นต�มหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบอย่�งครบถว้นต�มทีไ่ดร้ะบุ
ไว้ในกฏบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบและที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ   โดยใช้ความรู้  ความ
สามารถ  ความระมัดระวังรอบคอบ  มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  รายงานผลการประชุมและแสดงความคิด
เหน็ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งตรงไปตรงมาเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยอยา่งเทา่เทยีมกนั   โดยไม่
มีขัอจำากัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร  พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจากการสอบทานและกำากับดูแลสรุป
ไดว้า่โดยรวมของการควบคมุภายใน  การบริหารและการกำากับดแูลกิจการมคีวามโปร่งใสและมปีระสทิธิภาพเพยีง
พอ  โดยได้เปิดเผยข้อมูลและแสดงรายการที่เป็นสาระสำาคัญตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป้นไปตาม
กลไกและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตรวจสอบได้  รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติ
งานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสม  กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำาทุกปีตามแบบ
ประเมนิของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ซึง่ผลการประเมนิปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ
ในป ี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารปฏบิตังิานในทกุกจิกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในระดบัดี

                                                        นายสุรชัย  สนธิรติ
                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาขน) และ สารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโน
บายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระวัง และใช้ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำามีการ
เปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งการปฎิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัให่ม้ ีและดำารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธภิาพผลเพือ่ใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมเีหตผุล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันการมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติิอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะ
กรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้่สอบบัญชีสามารถ ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมสามารถสรา้งความเชือ่
มั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายทักษะ บุษยโภคะ) 
ประธานกรรมการ

(นายโยธิน เนื่องจำานงค์) 
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จำากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส
เงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน
ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพ่ือให้สามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธีิการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มูลใน
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัช ีซ่ึงรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่
ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุริตหรอืขอ้ผิดพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 
ผูส้อบบัญชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกจิการ   การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสม
เหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจ้าไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

คว�มเห็น
ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด สำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557  2556 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 60,806,192 45,734,715 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8 412,486,410 358,392,161 

สินค้าคงเหลือ 9 95,141,576 90,012,155 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์ 21,515,958 50,993,362 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34,430,537 18,500,913 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 624,380,673 563,633,306 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 585,204,921 567,744,217 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 1,546,978 1,473,148 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 2,504,810 2,744,093 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,069,485 25,856,969 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 611,326,194 597,818,427 

รวมสินทรัพย์ 1,235,706,867 1,161,451,733 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557  2556 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 74,051,776 70,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 13 262,162,609 231,494,542 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 14 510,775 617,358 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ

   ภายในหนึ่งปี 15 57,279,441 46,188,831 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 6,689,225 7,985,290 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 400,693,826 356,286,021 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 14 356,323 894,790 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก

   ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 15 132,179,984 139,692,935 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 11,871,287 13,230,292 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 144,407,594 153,818,017 

รวมหนี้สิน 545,101,420 510,104,038 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18 

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท 255,000,000 255,000,000 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

      หุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท

      (2556: หุ้นสามัญ 200,185,525 หุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 1 บาท) 201,327,025 200,185,525 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 92,210,925 87,424,125 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 3,533,030 2,760,449  - 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 20 20,900,000 16,200,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 372,634,467 344,777,596 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 690,605,447 651,347,695 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,235,706,867 1,161,451,733 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 6  1,673,177,580  1,572,018,609 

รายได้อื่น  13,019,293  19,133,358 

รวมรายได้  1,686,196,873  1,591,151,967 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 6  1,435,905,778  1,310,809,082 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  50,883,139  48,318,815 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  69,293,665  63,814,741 

รวมค่าใช้จ่าย  1,556,082,582  1,422,942,638 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  130,114,291  168,209,329 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (12,669,168)  (13,569,202)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  117,445,123  154,640,127 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22  (24,053,131)  (31,569,564)

กำาไรสำาหรับปี  93,391,992  123,070,563 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  4,323,809  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้  (864,762)  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  96,851,039  123,070,563 

กำาไรต่อหุ้น 23 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.46 0.62 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด 0.45 0.60 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  117,445,123  154,640,127 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  116,666,229  104,479,600 

   กำาไรจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  (831,140)  (1,210,809)

   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)  216,589  (161,868)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  -  117,000 

   ตัดจำาหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  -  15,541 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,947,024  3,350,868 

   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  2,097,381  2,951,399 

   ดอกเบี้ยรับ  (411,370)  (392,375)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  12,669,168  13,569,202 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำาเนินงาน  251,799,004  277,358,685 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (54,094,250)  (28,259,858)

   สินค้าคงเหลือ  (5,346,010)  5,494,438 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  10,039,364  6,678,861 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (8,828,536)  (16,833,491)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  36,881,099  31,351,934 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (396,563)  (10,525,359)

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (982,220)  (2,291,425)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  229,071,888  262,973,785 

   เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้  5,621,627  3,129,391 

   จ่ายภาษีเงินได้  (44,943,060)  (42,187,380)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  189,750,455  223,915,796 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พล�สติค และหีบห่อไทย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (109,958,898)  (150,750,948)

ดอกเบี้ยรับ  411,370  392,375 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  1,143,503  1,252,603 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (108,404,025)  (149,105,970)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  4,051,776  (36,167,285)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  51,242,500  71,718,170 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (47,664,840)  (66,888,489)

ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (645,051)  (713,272)

จ่ายดอกเบี้ย  (13,568,670)  (13,538,058)

จ่ายเงินปันผล  (64,294,168)  (11,111,111)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ  4,603,500  768,500 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (66,274,953)  (55,931,545)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  15,071,477  18,878,281 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  45,734,715  26,856,434 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  (หมายเหตุ 7)  60,806,192  45,734,715 

 -  - 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่มิใช่เงินสด:

   ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน  -  1,242,200 

   ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำาระเงินลดลง  (6,213,032)  (1,683,883)

   สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อน

เป็นสินทรัพย์  17,939,650  9,388,840 

   ผลการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

      โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  4,323,809  - 

   จ่ายหุ้นปันผล  -  100,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

บร
ิษ
ัท 

พ
ล�

สต
ิค 

แล
ะห

ีบห
่อไ

ทย
 จ

ำ�ก
ัด 

(ม
ห�

ชน
)

งบ
แส

ดง
ก�

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น

สำ�
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

�ค
ม 

25
57

(ห
น่ว

ย:
 บ

าท
)

ทุน
เร

ือน
หุ้น

ที่อ
อก

แล
ะช

ำาร
ะแ

ล้ว

ส่ว
นเ

กิน
มูล

ค่า

หุ้น
สา

มัญ

ส่ว
นท

ุนจ
าก

 
กา

รจ
่าย

โด
ยใ

ช้

หุ้น
เป

็นเ
กณ

ฑ
์

กำา
ไร

สะ
สม

รว
ม

หม
าย

เห
ตุ

จัด
สร

รแ
ล้ว

 -

สำา
รอ

งต
าม

กฎ
หม

าย
ยัง

ไม
่ได

้จัด
สร

ร

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
5

 1
00

,0
00

,0
00

 
 8

6,
65

0,
20

0 
 - 

 1
0,

00
0,

00
0 

 3
39

,0
18

,1
44

 
 5

35
,6

68
,3

44
 

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
ี

 - 
 - 

 - 
 - 

 1
23

,0
70

,5
63

 
 1

23
,0

70
,5

63
 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ปี
 - 

 - 
 - 

 - 
 1

23
,0

70
,5

63
 

 1
23

,0
70

,5
63

 

เพ
ิ่มท

ุนจ
าก

กา
รอ

อก
หุ้น

ปัน
ผล

18
, 2

6
 1

00
,0

00
,0

00
 

 - 
 - 

 - 
 (1

00
,0

00
,0

00
)

 - 

หุ้น
สา

มัญ
ที่อ

อก
ระ

หว
่าง

ปีจ
าก

กา
รใ

ช้ส
ิทธ

ิตา
มใ

บส
ำาค

ัญ
แส

ดง
สิท

ธิ
18

 
 1

85
,5

25
 

 7
73

,9
25

 
 (1

90
,9

50
)

 - 
 - 

 7
68

,5
00

 

ส่ว
นท

ุนจ
าก

กา
รจ

่าย
โด

ยใ
ช้ห

ุ้นเ
ป็น

เก
ณ

ฑ
์

19
 

 - 
 - 

 2
,9

51
,3

99
 

 - 
 - 

 2
,9

51
,3

99
 

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
26

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 (1

1,
11

1,
11

1)
 (1

1,
11

1,
11

1)

จัด
สร

รก
ำาไ

รส
ะส

มเ
ป็น

สำา
รอ

งต
าม

กฏ
หม

าย
20

 
 - 

 - 
 - 

 6
,2

00
,0

00
 

 (6
,2

00
,0

00
)

 - 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
6

 2
00

,1
85

,5
25

 
 8

7,
42

4,
12

5 
 2

,7
60

,4
49

 
 1

6,
20

0,
00

0 
 3

44
,7

77
,5

96
 

 6
51

,3
47

,6
95

 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
6

 2
00

,1
85

,5
25

 
 8

7,
42

4,
12

5 
 2

,7
60

,4
49

 
 1

6,
20

0,
00

0 
 3

44
,7

77
,5

96
 

 6
51

,3
47

,6
95

 

กำา
ไร

สำา
หร

ับป
ี

 - 
 - 

 - 
 - 

 9
3,

39
1,

99
2 

 9
3,

39
1,

99
2 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

อื่น
สำา

หร
ับป

ี
 - 

 - 
 - 

 - 
 3

,4
59

,0
47

 
 3

,4
59

,0
47

 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุนเ
บ็ด

เส
ร็จ

รว
มส

ำาห
รับ

ปี
 - 

 - 
 - 

 - 
 9

6,
85

1,
03

9 
 9

6,
85

1,
03

9 

หุ้น
สา

มัญ
ที่อ

อก
ระ

หว
่าง

ปีจ
าก

กา
รใ

ช้ส
ิทธ

ิตา
มใ

บส
ำาค

ัญ
แส

ดง
สิท

ธิ
18

 
 1

,1
41

,5
00

 
 4

,7
86

,8
00

 
 (1

,3
24

,8
00

)
 - 

 - 
 4

,6
03

,5
00

 

ส่ว
นท

ุนจ
าก

กา
รจ

่าย
โด

ยใ
ช้ห

ุ้นเ
ป็น

เก
ณ

ฑ
์

19
 

 - 
 - 

 2
,0

97
,3

81
 

 - 
 - 

 2
,0

97
,3

81
 

เง
ินป

ันผ
ลจ

่าย
26

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 (6

4,
29

4,
16

8)
 (6

4,
29

4,
16

8)

จัด
สร

รก
ำาไ

รส
ะส

มเ
ป็น

สำา
รอ

งต
าม

กฏ
หม

าย
20

 
 - 

 - 
 - 

 4
,7

00
,0

00
 

 (4
,7

00
,0

00
)

 - 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
7

 2
01

,3
27

,0
25

 
 9

2,
21

0,
92

5 
 3

,5
33

,0
30

 
 2

0,
90

0,
00

0 
 3

72
,6

34
,4

67
 

 6
90

,6
05

,4
47

 

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง

ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง

ินน
ี้



   51

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

1.   ข้อมูลทั่วไป
บริษทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จำากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปน็บรษัิทมหาชนซึง่จดัต้ังและมภีมูลิำาเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำาหน่ายวัสดุหีบห่อพลาสติก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 77 
ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีก่ำาหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.   ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม

ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทัง้หมดตามทีก่ลา่วขา้งตน้ไดร้บัการปรับปรงุและจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซึง่โดยสว่นใหญเ่ปน็การปรบัปรงุถอ้ยคำาและคำาศพัท ์การตคีวาม
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ 

ข.  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับในอน�คต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำานวนมาก ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและ
การใหแ้นวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝา่ยบรหิารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่
งบการเงนินีใ้นปทีีน่ำามาตรฐานดงักลา่วมาถอืปฏบิตั ิอยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้
บางฉบบัเปน็มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการสำาคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัตอ่ไปนี้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุน หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้ 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนินีเ้นือ่งจากบรษิทัฯรบัรูร้ายการกำาไรขาดทนุจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
มาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับนี้กำาหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยว
กับการวัดมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อกำาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมนิเบือ้งตน้ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯเชือ่วา่มาตรฐานขา้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบ
การเงินของบริษัทฯ 
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4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

ข�ยสินค้�
รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัฯไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นัียสำาคัญของความเปน็เจา้ของสนิค้าให้
กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภาพคลอ่งสงู ซึง่
ถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3  ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้ามี) 
สำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้�คงเหลือ
สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ว
แต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถดุบิ ภาชนะบรรจแุละวสัดสุิน้เปลอืงแสดงมูลค่าตามราคาทนุ (วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดรั้บแลว้
แต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 ต้นทุนแม่พิมพ์
บรษิทัฯบนัทกึตน้ทนุแมพ่มิพเ์ปน็สนิทรพัย ์โดยแมพิ่มพ์ทีม่อีายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณไมเ่กิน 1 ปจีะบนัทกึเปน็
สนิทรพัย์หมนุเวยีน สำาหรบัแมพ่มิพท์ีม่อีายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณนานกวา่ 1 ปจีะบนัทกึเปน็สนิทรัพยอ์ืน่ และ
บริษัทฯจะทยอยตัดจำาหน่ายต้นทุนแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นต้นทุนขายตามจำานวนสินค้าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า

4.6 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�
ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ย
ค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร  20 ปี
  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน    5 ปี
  เครื่องจักรและอุปกรณ์     5 ปี และ 10 ปี
  ยานพาหนะ      5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสิ่งปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุน   จากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 
จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

4.7 ต้นทุนก�รกู้ยืม
ตน้ทนุการกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รอืขาย ได้
ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ   พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วน
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นท่ีเกิดข้ึน
จากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่�ตัดจำ�หน่�ย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อย
ค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดของบริษัทฯได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ึงมีอายุการให้ประโยชน์
เป็นเวลา 5 ปีและ 10 ปี

4.9    ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษิทัฯหรอืถกูบรษิทัฯควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ    บริษัทฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทาง
อ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญ�เช่�ระยะย�ว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของจำานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะ      ต่ำากวา่ ภาระผกูพันตามสญัญาเชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการ
เงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

สัญญาเช่า อุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ     ผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตร�ต่�งประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้
สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะ
เวลารายงาน

กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.12 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสินทรพัยม์มีลูคา่ต่ำากวา่มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพยน้ั์น ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดวา่จะไดรั้บคืนหมาย
ถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า



   55

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการก
ลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้
ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์พนักง�น

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น
 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น
 โครงการสมทบเงิน
 

บรษิทัฯและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษัิทฯ
จา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุสำารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯจา่ย
สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 
บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน นอกจากน้ัน บริษัทฯจัดให้มีโครงการผล
ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

บรษัิทฯคำานวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนกังาน และโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่
ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

4.14  ประม�ณก�รหนี้สิน
บรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมี
ความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่บรษิทัฯจะเสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภ�ษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี
บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิ ณ วนั
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำ�ระด้วยตร�ส�รทุน
บรษิทัฯรบัรูโ้ครงการจา่ยโดยใช้หุน้เปน็เกณฑเ์มือ่ไดรั้บบริการจากพนักงานตามมลูคา่ยตุธิรรมของสทิธซ้ืิอหุน้ ณ วนัให้
สทิธ ิโดยบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยตามเงือ่นไขของระยะเวลาการใหบ้ริการของพนักงานทีก่ำาหนดไวใ้นโครงการพร้อมกบัรับ
รู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า 
รวมทัง้สมมตฐิานตา่ง ๆ  ทีเ่หมาะสม เชน่ อายขุองสทิธซิือ้หุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ และอัตราเงนิปนัผล เปน็ตน้

4.17 ตร�ส�รอนุพันธ์

 สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน กำาไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของ
กำาไรหรอืขาดทุน สว่นเกนิหรอืสว่นลดทีเ่กดิข้ึนจากการทำาสญัญาจะถูกตดัจำาหนา่ยดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

5. ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการ
ในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อนเสมอ การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงใน
งบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญ�เช่� 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพินจิ
ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์
ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขาย
ได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าน้ัน และค่าเผ่ือสำาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือ
เสื่อมคุณภาพนั้นพิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
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 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�
ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มลูคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืใหมห่าก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุ
จากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ้า่ยบริหารจำาเปน็
ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของ
พนักง�น
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการน้ัน เช่น 
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6. ร�ยก�รธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 48

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

2557 2556 นโยบายการกำาหนดราคา

ขายสินค้า 1.0 1.4 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ซื้อสินค้า 0.2 0.2 ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา 1.2 1.2 1.2 ล้านบาทต่อปี
ค่าบริการวิชาชีพ 0.4 0.3 ตามที่ระบุในสัญญา
เงินปันผลจ่าย 30.7 5.3 0.32 บาทต่อหุ้น (2556: 0.11 บาทต่อหุ้น)



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
 (หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 8)

    ผู้ถือหุ้นใหญ่ 168 225

เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 13)

    ผู้ถือหุ้นใหญ่ 28 25

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,746 10,580

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 228 372

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 10 2

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเกณฑ์ (หมายเหตุ 19) 672 1,039

รวม 11,656 11,993

7. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

เงินสด 81 70

เงินฝากธนาคาร 60,725 45,665

รวม 60,806 45,735

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.85 ต่อปี (2556: ร้อย
ละ 0.13 ถึง 0.75 ต่อปี)
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8. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 119 114

ค้างชำาระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 49 111

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 168 225

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 310,372 251,615

ค้างชำาระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 101,442 105,353

   3 - 6 เดือน 11 453

   6 เดือนขึ้นไป 46 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 411,871 357,421

รวมลูกหนี้การค้า 412,039 357,646

ลูกหนี้อื่น 447 746

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 412,486 358,392

9. สินค้�คงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าสำาเร็จรูป 51,091 40,538 (273) (116) 50,818 40,422

วัตถุดิบ 35,135 38,903 (316) (257) 34,819 38,646

ภาชนะบรรจุ 5,412 8,599 - - 5,412 8,599

วัสดุสิ้นเปลือง 4,093 2,345 - - 4,093 2,345

รวม 95,731 90,385 (589) (373) 95,142 90,012

ในระหวา่งป ี2557 บรษิทัฯ บนัทกึการปรบัลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืใหเ้ปน็มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดรั้บ เปน็จำานวน 0.2 
ลา้นบาทโดยแสดงเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย และในระหวา่งป ี2556 มกีารกลบัรายการปรับลดมลูคา่สนิคา้คงเหลือ
เป็นจำานวน 0.2 ล้านบาท โดยนำาไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

10. ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ  

สิ่งปรับปรุง 

ที่ดิน

อาคารและ  

สิ่งปรับปรุง 

อาคาร

เครื่องตกแต่ง 

และอุปกรณ์ 

สำานักงาน

เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ

สินทรัพย์ 

ระหว่าง 

ก่อสร้าง รวม

ร�ค�ทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 48,704 171,052 9,162 864,368 8,407 5,941 1,107,634

ซื้อเพิ่ม 456 3,146 1,393 130,786 2,948 1,722 140,451

โอนเข้า (ออก) 4,171 469 - 1,744 - (6,384) -

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (405) (27,943) (341) - (28,689)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 53,331 174,667 10,150 968,955 11,014 1,279 1,219,396

ซื้อเพิ่ม 67 1,313 574 117,276 - 2,067 121,297

โอนเข้า (ออก) 877 2,469 - (3,964) - (3,346) (3,964)

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (2,722) (23,672) - - (26,394)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,275 178,449 8,002 1,058,595 11,014 - 1,310,335

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 76,655 7,622 499,545 6,424 - 590,246

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 8,286 750 78,723 1,153 - 88,912

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

   ส่วนที่จำาหน่าย/ ส่วนที่จำาหน่าย/

   ตัดจำาหน่าย ตัดจำาหน่าย - - (405) (26,877) (341) - (27,623)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 84,941 7,967 551,391 7,236 - 651,535

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 8,482 781 91,118 1,145 - 101,526

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

   ส่วนที่จำาหน่าย/ ส่วนที่จำาหน่าย/

   ตัดจำาหน่าย ตัดจำาหน่าย - - (2,688) (23,394) - - (26,082)

โอนเข้า (ออก) - - - (1,966) - - (1,966)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 93,423 6,060 617,149 8,381 - 725,013
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ

สิ่งปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ 

สิ่งปรับปรุง

อาคาร

เครื่องตกแต่ง

และอุปกรณ์

สำานักงาน

เครื่องจักร

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - 1,024 - - 1,024

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสำาหรับ

ส่วนที่จำาหน่าย - - - (1,024) - - (1,024)

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 117 - - 117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - - 117 - - 117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - 117 - - 117

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 48,704 94,397 1,540 363,799 1,983 5,941 516,364

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 53,331 89,726 2,183 417,447 3,778 1,279 567,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 54,275 85,026 1,942 441,329 2,633 - 585,205

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2556 (จำานวน 79 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 88,912

2557 (จำานวน 94 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 101,526

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 1 ล้านบาท (2556: 2 ล้านบาท)

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 310 ล้านบาท (2556: 310 ล้านบาท)

 
บริษัทฯได้นำาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ 183 ล้านบาท 
(2556: 182 ล้านบาท) ไปค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะส้ันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสิน
เชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ราคาทุน 3,434 3,046

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (1,887) (1,573)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,547 1,473
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์สำาหรับปี 2557 และ 2556 
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,473 1,273

ซื้อเพิ่ม 388 469

ค่าตัดจำาหน่าย (314) (269)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,547 1,473

12. เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน
 (หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) 2557 2556

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.95 - 3.25 50,000 70,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.02  - 3.52 24,052 -

รวม 74,052 70,000

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทฯค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเงิน   กู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการจำานำาเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ

13. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28 25

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 210,519 177,914

เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 9,122 15,335

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,761 33,099

เจ้าหนี้อื่น 1,733 5,121

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 262,163 231,494

14. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน
(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 976 1,692

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (109) (180)

รวม 867 1,512

หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (511) (617)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 356 895

บริษัทฯได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการ
ชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี 
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 583 393 976

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                          (72) (37) (109)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 511 356 867

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 716 976 1,692

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                           (99) (81) (180)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 617 895 1,512

15. เงินกู้ยืมระยะย�ว
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) การชำาระคืน 2557 2556

1 MLR - 2 ถึง MLR - 1 ชำาระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 124,324 153,622

   ธันวาคม 2552 ถึงพฤศจิกายน 2563

2 Prime - 1.25 ชำาระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 65,135 32,260

   มิถุนายน 2555 ถึงพฤศจิกายน 2562

รวม 189,459 185,882

หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (57,279) (46,189)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 132,180 139,693

เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ 
 

ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสัญญา เชน่ การดำารงอัตราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นความสามารถในการชำาระหนีใ้หเ้ปน็ไปตามอตัราทีก่ำาหนดในสญัญา เปน็ตน้

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำานวน 26.3  ล้านบาท 
(2556: ไม่มี)

16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

เงินรับล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์ 6,029 7,306

อื่น ๆ 660 679

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,689 7,985



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

17. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 
จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 13,230 12,171

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,366 2,816

ต้นทุนดอกเบี้ย 411 534

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (982) (2,291)

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (4,523) -

ต้นทุนบริการในอดีต 1,369 -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,871 13,230

 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,366 2,816

ต้นทุนดอกเบี้ย 411 534

ต้นทุนบริการในอดีต 1,369 -

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาลตร์ประกันภัย -ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (199) -

รวมค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 3,947 3,350

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย 3,261 2,638

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 686 712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวนสะสมของผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้
ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีจำานวนทั้งสิ้น 4.3 ล้านบาท ( 2556: ไม่มี)    

 
สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4 4

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 2 - 3 3 - 5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0 - 24 0 - 36

 
จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำาหรับปี
ปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผล

ประโยชน์

จำานวนภาระผูกพัน                           

ที่ถูกปรับปรุงจากผล                    

ของประสบการณ์

ปี 2557 11,871 2,388

ปี 2556 13,230 -

ปี 2555 12,171 -

ปี 2554 11,733 -

ปี 2553 9,782 -
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18. ทุนเรือนหุ้น
จำานวนหุ้นสามัญและทุนที่ออกและชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จำานวน

หุ้นสามัญ

ทุนที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ

(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 100,000 100,000 86,650

เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 26) 100,000 100,000 -

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

   TPAC-W1 (หมายเหตุ 19) 27 27 106

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

   TPAC-ESOP (หมายเหตุ 19) 159 159 668

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 200,186 200,186 87,424

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

   TPAC-W1 (หมายเหตุ 19) 37 37 150

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

   TPAC-ESOP (หมายเหตุ 19) 1,104 1,104 4,637

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 201,327 201,327 92,211

 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำาระแล้วจำานวน 0.7 ล้าน
บาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลำาดับ กับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

19. ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

19.1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ TPAC-W1
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TPAC-W1) ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 50 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีรายละเอียดดังนี้

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย: 50,000,000 หน่วย
จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ: 49,999,981 หน่วย
ราคาเสนอขาย: หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราเสนอขาย: จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา                   

หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
วันสิ้นสุดอายุ: 21 พฤษภาคม 2559
ราคาใช้สิทธิ: 5.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อัตราการใช้

สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำาหนดการใช้สิทธิ: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายนของ แตล่ะปจีนครบ

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

ในระหว่�งปี ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ TPAC-W1 มีก�รเปลี่ยนแปลงดังนี้

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 49,973,581 หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี (37,500) หน่วย

ใบสำาคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี 49,936,081 หน่วย

19.2 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ TPAC-ESOP
เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2556 บรษิทัฯได้จดัสรรใบสำาคัญแสดงสทิธเิพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯสำาหรับโครงการการ
เสนอขายใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ใหกั้บกรรมการและหรือ/พนักงานของบริษทัฯ (TPAC-ES-
OP) จำานวน 5 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย: 5  ล้านหน่วย
ราคาเสนอขาย: หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 
อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นอายุ: 21 พฤษภาคม 2559
ราคาใช้สิทธิ: 4.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจ

เปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำาหนดการใช้สิทธิ: ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน  

ของแต่ละปี จนครบอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ข้อจำากัดการใช้สิทธิ: ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย สามารถ ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 

25 ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

หลงัจาก 12 เดอืน นบัแตว่นัทีอ่อกและเสนอขาย สามารถใชสิ้ทธเิพิม่ไดอี้กไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

หลงัจาก 24 เดอืน นับแตว่นัทีอ่อกและเสนอขาย สามารถใชส้ทิธเิพ่ิมไดท้ัง้จำานวน
ที่เหลือของจำานวน ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้งหรือใช้สิทธิไม่ครบต�ม
จำ�นวนที่ส�ม�รถใช้สิทธิได้  ส�ม�รถนำ�สิทธิดังกล่�วไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไป
ได้ตลอดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้น (TPAC-ESOP) แต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 1.2 บาท คำานวณโดยใช้แบบ
จำาลองการกำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลอง Black-Scholes Merton ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วัน
ที่กำาหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 5.1027 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 31.69 ความ
คาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.06 อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี อายุเฉลี่ย 1.61 ปี และอัตราดอกเบี้ย
ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.63

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับ TPAC-ESOP ดังกล่าวจำานวน 2.1 ล้าน
บาท (2556: 2.9 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯมีสว่นทนุจากการจา่ยโดยใช้หุน้เปน็เกณฑจ์ำานวน 3.5 ลา้นบาท                (2556: 
จำานวน 2.8 ล้านบาท)
 
ในระหว่างปี ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ TPAC- ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ ณ วันต้นปี 4,840,875 หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี (1,104,000) หน่วย

ใบสำาคัญแสดงสิทธิคงเหลือปลายปี 3,736,875 หน่วย
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20. สำ�รองต�มกฎหม�ย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปสีว่นหน่ึงไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาป ี    หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นำาไปจ่ายเงินปันผลได้

21. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 214,983 197,167

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 116,666 104,479

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 982,462 894,460

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป (10,553) 5,246

22. ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 23,814 31,568

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง
ชั่วคราว 239 2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,053 31,570

 
รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2557 2556

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 117,445 154,640

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 23,489 30,928

 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 553 635

 อื่น ๆ 11 7

รวม 564 642

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,053 31,570



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดัง
ต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 118 75

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 23 23

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,364 2,646

รวม 2,505 2,744

23. กำ�ไรต่อหุ้น 
กำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำา
หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 
กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำานวนถัวเฉลี่ย
ถว่งน้ำาหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งปกีบัจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯอาจตอ้งออกเพือ่
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ 
วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

 
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำานวณได้ดังนี้

กำาไรสำาหรับปี

จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก กำาไรต่อหุ้น

2557 2556 2557 2556 2557 2556

พันบาท พันบาท พันหุ้น พันหุ้น บาท บาท

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

 กำาไรสำาหรับปี 93,392 123,071 200,864 200,049 0.46 0.62

ผลกระทบของหุ้นส�มัญ

    เทียบเท่าปรับลด

    TPAC-ESOP - - 927 766

    TPAC-W1 - - 6,317 5,911

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

    กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

       สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อ

       หุ้นสามัญ 93,392 123,071 208,108 206,726 0.45 0.60

24. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานท่ีนำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำาเนนิงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิ
ผลการดำาเนนิงานของสว่นงาน ทัง้นีผู้ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบรษิทัฯ

 
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายวัสดุหีบ
ห่อพลาสติค และดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุน
จากการดำาเนนิงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได ้กำาไรจากการดำาเนนิงาน และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ 
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวน 1 ราย เป็นเงินประมาณ 264 ล้านบาท (ปี 2556 จำานวน 1 
ราย เป็นเงินประมาณ 237 ล้านบาท)

25. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯและพนักงานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญัตกิองทนุสำารองเลีย้งชพี พ.ศ.  
2530 โดยบรษิทัฯและพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน กองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 5 ล้าน
บาท (2556: 4 ล้านบาท)

26. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น              
 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 64,294 0.32

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2557 64,294 0.32

เงินปันผลประจำาปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 11,111 0.11

หุ้นปันผลประจำาปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 100,000 1.00

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลสำาหรับปี 2556 111,111 1.11

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน
ปี 2555 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท หรือคิดเป็นจำานวนเงิน 11 ล้านบาท และจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นจำานวน 100 ล้านบาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลทั้งสิ้นจำานวน 1.11 บาทต่อหุ้น 

27. ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

27.1 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวน 2 ล้านบาท 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ           7 
ล้านเยน (2556: 7 ล้านบาท 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 32 ล้านเยน) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและแม่พิมพ์

27.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�บริก�ร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท) 

27.3 ก�รค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันเพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวน 13 ล้านบาท 

27.4 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้คิดเป็นจำานวนเงิน 80 ล้าน
บาท 



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

28. เครื่องมือท�งก�รเงิน

28.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯตามทีนิ่ยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืม
ระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 คว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย
การกำาหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสียหาย
ทีเ่ปน็สาระสำาคญัจากการใหสิ้นเชือ่ นอกจากนี ้การใหส้นิเชือ่ของบรษิทัฯไมม่กีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯมฐีานของ
ลกูคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย จำานวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯอาจตอ้งสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูคา่ตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ อยา่งไรกต็าม สนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

 
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำาคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

มากกว่า

5  ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 45 16 61 0.13 – 0.85

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 412 412 -

- - - 45 428 473

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 74 - - - - 74 2.02 – 3.52

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 262 262 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - - - 1 4.10 – 6.67

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 189 - 189 4.75 - 5.75

75 - - 189 262 526
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

ภายใน

1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

มากกว่า

5  ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 26 20 46 0.13 - 0.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 358 358 -

- - - 26 378 404

หนี้สินท�งก�รเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 70 - - - - 70 3.25

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 231 231 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 - - - - 2 4.10 - 6.67

เงินกู้ยืมระยะยาว - - - 186 - 186 4.75 - 5.75

72 - - 186 231 489

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินค้าและอุปกรณ์เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 823 1,158 - - 32.9630 32.8136

เหรียญสิงคโปร์ 20 31 - - 24.8959 25.8826

เยน - - 35,528 - 0.2738 0.3130

28.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 
มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ จำานวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัหรอืจา่ยชำาระหนีส้นิในขณะทีท่ัง้สอง
ฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจาก
ราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. ก�รบริห�รจัดก�รทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2556: 0.78:1)



รายงานประจ�าปี 2557 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ�ากัด (มหาชน)

30. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯเมือ่วันที่ 24 กมุภาพันธ ์2558 ได้มีมตใิหเ้สนอต่อที่ประชมุสามัญประจำาปผีู้ถือหุ้นขอ
งบริษัทฯเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ผลการดำาเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงิน 60.4 ล้าน
บาท เงินปนัผลนีจ้ะจา่ยและบนัทกึบญัชภีายหลงัจากทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจำาปผู้ีถอืหุน้ของบริษทัฯแลว้

31. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


