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สารจากคณะกรรมการ 

                                 
 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ในท่ามกลางการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ ราคาน ้ามนัในตลาดโลกทีเ่ริม่ปรบัตวัสงูขึน้ 

รวมถึงค่าเงนิตราต่างประเทศที่มคีวามผนัผวน  ผลกระทบจากภยัแล้งในช่วงต้นปี การชะลอตวัของอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว  ทัง้นี้ภาครฐัไดพ้ยายามออกนโยบายมาตรการต่างๆ โดยให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพื่อเร่งรดัการลงทุนและ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน อย่างไรกด็ ีบรษิัท ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) 
ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาอตัราการเตบิโต โดยในปีทีผ่่านมา เรายงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพการผลติ และรกัษาอตัรา
ก าไรใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯไดป้รบัปรุงประสทิธภิาพการผลติและลดต้นทุนในส่วนของธุรกจิ
โรงงานพ่นส ีซึง่มผีลขาดทุนทีล่ดลงและท าใหภ้าพรวมก าไรของธุรกจิดขีึน้ 

 
ส าหรบักลุ่มสนิคา้ชิน้ส่วนยานยนต์และงานพ่นส ีบรษิัทมศีกัยภาพด้านก าลงัการผลติ บุคลากร ตลอดจนองค์

ความรู้ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยปจัจยัเชงิบวกเหล่าน้ีส่งผลให้ระบบบรหิารจดัการทุกภาคส่วนมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
ตลอดจนการได้รบัการยอมรบัด้านคุณภาพจากลูกค้า มสี่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้ โดยในปีนี้ บรษิัทสามารถ
ขยายการเตบิโตในกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ค่อนขา้งด ีและจากการมุ่งเน้นปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ
อย่างเขม้งวดสง่ผลใหธุ้รกจิโรงพ่นสมีผีลประกอบการดขีึน้โดยล าดบั  
 

ส าหรบักลุ่มสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ อตัราการเติบโตของตลาดไม่เตบิโตมากนัก ส่วนหนึ่งเกดิจากความไม่
มัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิของผูบ้รโิภค ในสว่นของบรรจุภณัฑน์ ้ายาเคมไีดร้บัผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ในช่วงต้นปีทีเ่ป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการท าเกษตรกรรม ถงึแมว้่าสถานการณ์ภยัแลง้เริม่คลีค่ลาย แต่ปจัจยัดา้นราคาสนิคา้เกษตรทีต่กต ่า 
และการสง่ออกทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั รวมถงึการขยายตวัของการท่องเทีย่วต ่ากว่าประมาณการค่อนขา้งมาก ซึง่สง่ผลกระทบเชงิ
ลบต่อการขยายตวัเศรษฐกจิในภาพรวมและก าลงัซือ้ในภาคครวัเรอืน ท าใหอ้ตัราการเติบโตของสนิคา้อุปโภค บรโิภค
และสนิคา้เกษตรขยายตวัไม่มาก ท าใหภ้าพรวมการเตบิโตของยอดขายบรรจุภณัฑใ์นประเทศเตบิโตไดไ้ม่สงูและต ่ากว่า
เป้าทีป่ระมาณการไวเ้มื่อช่วงตน้ปี 
 

ส าหรบับรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดัซึง่เป็นบรษิทัย่อยในประเทศจนีทีด่ าเนินธุรกจิหลกัในการ
ผลติบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น ตลาดยงัมแีนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัไดม้กีารลงทุนเพิม่เตมิในส่วนการ
ขยายพื้นที่เช่าและการลงทุนเครื่องจกัรใหม่ เพื่อรองรบัการขยายตวัของลูกคา้   ทัง้นี้ คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภณัฑ์
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น ้ามนัหล่อลื่นทีป่ระเทศจนี ยงัคงสามารถเตบิโตไดด้อียู่ เนื่องจากเศรษฐกจิของประเทศจนีมกีารขยายตวัและมนีโยบาย
กระจายรายได้ไปยงัถิ่นชนบทและชนชัน้กลาง ท าใหค้นจนีโดยทัว่ไปมกี าลงัซื้อที่สงูขึน้และมกีารจบัจ่ายใช้สอยในภาค
ครวัเรอืนมากขึน้ 

 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รษิทักา้วต่อไปดว้ยความมัน่คง

อย่างต่อเนื่อง มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันากระบวนการผลิต รกัษาความสามารถในการแข่งขนั  รวมถึงการขยายตลาด 
ควบคู่ไปกบัการเพิม่ก าลงัการผลติ เพื่อเพิม่อตัราการเตบิโตทัง้ในสว่นของกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และชิน้สว่นยานยนต์
อย่างสงูสดุ ตลอดจนการพจิารณาถงึความเสีย่งของการลงทุนเพื่อใหแ้ผนกลยุทธข์องบรษิัทบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้
หลกัความระมดัระวงั การศกึษาผลตอบแทน วเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบความเสีย่งอย่างรอบคอบในทุกๆดา้น ในส่วนของ
ช่องทางการจดัหาเงนิทุน บรษิทัมกีารรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนต่างๆ เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัในอนาคต  

 
ในปี 2559 บรษิทั ไดม้กีารจดัสรรงบประมาณ “ท าดเีพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ โดยจดัท ากจิกรรมเพื่อใชใ้นการปลกูจติส านึกพนกังานใหม้จีติอาสาเพื่อพฒันาอนุรกัษ์ผนื
ป่าและธรรมชาติ และดูแลสงัคม ชุมชน โดยการพาพนักงานทัง้บรษิัท จ านวนประมาณ 1,300 คนเดนิทางไปร่วมจดั
กจิกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน ้าคืนความชุ่มชื้นให้ผนืป่า เพื่อกกัเกบ็น ้าไว้ใช้ในยามหน้าแล้งและเป็นการลดการ
พงัทลายของตลิง่ การปลูกป่ารกัษาหน้าดนิ และโครงการท าโป่งดนิและปลูกพชือาหารชา้ง เพื่อสรา้งความอุดมสมบูรณ์
ใหก้บัแหล่งอาหารของสตัวป์า่ บรเิวณอุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา จงัหวดัระยอง และเขากระโจม จงัหวดัราชบุร ีรวมไปถงึ
โครงการบรจิาคและร่วมกนัท าอาหารกลางวนั เลีย้งเดก็ดอ้ยโอกาสทีโ่รงเรยีนธรรมจารนิี จงัหวดัราชบุร ี  
 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2560 บรษิทัตัง้เป้าหมายการเตบิโต และการรกัษาความสามารถท าก าไร ให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สงูสุดอย่างยัง่ยนืของผูถ้อืหุน้ (Optimize Shareholder Wealth) และด าเนินงานตามกรอบ
นโยบายตามหลกัก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกท่าน โดยในปี 2560 ทมีบรหิารมี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลติ เพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั รวมถงึการขยายตลาด เพื่อเพิม่
อตัราการเตบิโตในตลาดบรรจุภณัฑท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศจนี และในสว่นของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ และ
งานพ่นส ี

 
คณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารพร้อมด้วยพนักงานของบรษิัททุกท่าน พวกเรามคีวามภาคภูมใิจในการท างาน 
พรอ้มทีจ่ะมุ่งมัน่แสวงหาผลประโยชน์สงูสุดใหก้บับรษิทั ตลอดจนด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและใส่ใจต่อ
สิง่แวดล้อม มุ่งมัน่ในการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า 
พนักงาน ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงสถาบนัการเงนิ ที่สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ด้วยดีมาตลอด และขอให้
เชื่อมัน่ว่าบริษัทจะสานต่อความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมัน่ในหลัก
จรรยาบรรณ บรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และเป็นองคก์รที่
เจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง  
   

(นายสาธติ  เหมมณฑารพ) (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

  
เรยีน ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการของ บริษัท 
ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 
จ านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบญัช ีภาษีอากร การเงนิ 
การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ ซึง่จดัท าตามแนวทางและขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มรีายนาม ดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

โดยมนีางสาวสพุตัตรา นิจจะยะ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทอย่างเป็นอสิระ ในการตรวจสอบและสอบทานใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการอย่างเพยีงพอ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทั 

ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ มกีารประชุมทัง้สิน้รวม 7 ครัง้ โดยมกีารหารอืและ
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชใีนเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปสาระส าคญัในการปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ดงันี้  

1. ความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทานงบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ประจ ารายไตรมาส และประจ าปี 2559 ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ โดย
พจิารณาจากนโยบายบญัชทีีส่ าคญั รายงานทางการเงนิทีม่นีัยส าคญั การประมาณการทางบญัช ีหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญั ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและฝ่ายจดัการ พรอ้มใหค้ าแนะน า รวมถงึขอ้คดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ ก่อนจะให้ความเหน็ชอบและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิของบรษิัทมี
ความเชื่อถอืได ้ทนัเวลา และมกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอย่างเพยีงพอ เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิ และเป็นไป
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

1. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
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รวมถงึมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้มกีาร
ทบทวน ศกึษาผลกระทบและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัมาตรฐานบญัชทีีม่กีารปรบัปรุงใหม่ซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้น 3-5 ปี 
ขา้งหน้า 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการ
ของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอืกนัอย่างอสิระถงึขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัในการจดัท างบการเงนิ รวมทัง้
ประเดน็ทีพ่บจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ และความเป็นอสิระของผูส้อบ หากผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนั
ควรสงสยัเกีย่วกบัการทุจรติหรอืการฝา่ฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิาร ใหผู้ส้อบ
บญัชรีายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ซึง่ผูส้อบบญัชแีจง้ว่า ไม่มขีอ้มูลหรอืขอ้สงัเกตเป็นพเิศษ
จากการตรวจสอบ และไดร้บัความร่วมมอืจากฝา่ยบรหิารหรอืฝ่ายจดัการ ของบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูส้อบบญัชี
เป็นอย่างด ี

2. ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการ
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้สอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบของส านัก
ตรวจสอบภายใน และผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏบิตัิด้านการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 และแนวทางของกลต. 
รวมทัง้พจิารณาและตดิตามผลการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบ
บญัชอีย่างต่อเนื่อง เพื่อการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี รวมทัง้การปรบัปรุงการปฏบิตัิงานดงักล่าว การสนับสนุนให้มกีาร
ประเมินความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกเข้ามาด าเนินการประเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอและมี
ประสทิธผิลทางธุรกจิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 ที่จดัท าขึ้นตามความเสี่ยงที่มี
สาระส าคญัของบรษิทั และมุ่งเน้นใหต้รวจประสทิธผิลของการปฏบิตังิานทีเ่ป็นจุดควบคุมทีส่ าคญั มกีารทบทวนนโยบาย 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพทัง้ในสว่นของประเทศไทยและประเทศจนี ซึง่ทีผ่่านมาไดม้กีาร
พบปะหารอืกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสติก จ ากดั และพจิารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ และการตดิตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อรบัทราบสาเหตุ ปญัหาและให้ค าแนะน าในการ
พฒันาปรบัปรุงการปฏบิตัิงานตรวจสอบให้มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนได้พจิารณาแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็นเพื่อปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบได้อย่างอสิระ รวมถึงพจิารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จ านวน
บุคลากร แผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ได้
หารอืกบัหวัหน้าส านักตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการ ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการประชุมร่วมกบัผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและการปรบัปรุง เพื่อใหร้ะบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม มปีระสทิธผิล และมคีวามเป็นอสิระ แผนงานตรวจสอบประจ าปีสอดคล้องกบัเป้าหมายและความเสีย่งของ
บรษิทั ผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้บุคลากรและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ตรวจสอบมคีวามเพยีงพอและได้รบัการพฒันาอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของการปฏบิตัิงานวชิาชพี
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
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3. การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และรบัทราบการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑต่์างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ มคีวามเหน็ว่า บรษิัทได้ปฏบิตัิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง โดยไม่
พบว่า มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามทีเ่ป็นสาระส าคญั  

4. รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดพ้จิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งก าหนดอย่างสม ่าเสมอ และใหส้ านกัตรวจสอบภายในตดิตามสอบทานความถูกตอ้งในเบือ้งตน้ รวมทัง้ใหผู้ส้อบ
บญัชสีอบรายการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มคีวามเหน็ว่า รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ดพ้จิารณานัน้ เป็น
รายการทีเ่ขา้ขา่ยเป็นธุรกจิปกตทิีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป มคีวามสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นใ ห้
ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ ใหก้ารสง่เสรมิและตดิตามความคบืหน้าของกระบวน 
การพฒันาการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 จดัใหม้กีารทบทวนและ
ปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ให้
แนวทางและขอ้เสนอแนะอื่นทีจ่ าเป็นเพื่อพฒันาระบบก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อนัเป็นการสรา้งความ
มัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

จากการที่บรษิัทได้ปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดรีวมถงึนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ 
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดัพรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้
มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 ผลประเมนิจากผลส ารวจ รายงานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิัทจดทะเบยีน ประจ าปี 2559 มี
คะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดบั 4 ดาว (ดมีาก)”  จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)   

 ผลประเมนิคุณภาพ การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ (Annual General Meeting – AGM) ประจ าปี 2559 อยู่ในเกณฑ ์“ดเีลศิ” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซึง่จดัโดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

6. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี การพิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณาคดัเลอืกความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ีและ
การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความสามารถในการตรวจสอบธุรกจิ
อุตสาหกรรมพลาสตกิและคุณภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมา สถานะของผูส้อบบญัช ีทมีงานผูส้อบบญัช ีและ
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชเีสมอ ขอ้จ ากดัทีม่สีาระส าคญัและขอ้ก าหนดของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการ
พจิารณาใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวาม
เป็นอสิระและเป็นกลางในการปฏบิตังิานอย่างแทจ้รงิ  
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ไดป้ระเมนิความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 2559 ซึง่เป็นปีที ่8 ของบรษิทัสอบบญัชี
และเป็นปีที่ 4 ของผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเขา้ใจธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างด ี
ประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นอสิระ มคีวามเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลา
อย่างสม ่าเสมอ มีผลการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวามเป็นอิสระเพยีงพอ เหน็สมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560   ใหแ้ต่งตัง้  

1. นายพจน์  อศัวสนัตชิยั  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 และ/หรอื  
2. นายธนะวฒุ ิ พบิลูยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  
3. นางสาวสลุลติ  อาดสว่าง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517    

แห่งส านกังานสอบบญัช ีบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย เฉพาะ
บรษิทัย่อยทีต่ัง้อยู่ในประเทศไทยส าหรบัปี 2560 เป็นปีที ่9 ของบรษิทัสอบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชจี านวนเงนิไม่
เกนิ 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI)   
กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI) เพิม่เตมิ ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท กรณีมกีารเปิด
บรษิทัย่อยในระหว่างปีใหก้ าหนดค่าสอบบญัชไีดไ้ม่เกนิ 100,000 บาทต่อหนึ่งบรษิัท ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น เช่น ค่า
พาหนะเดินทางปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อเสนอขา้งต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบั
บรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

7. การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ โดยประเมินในเรื่องอ านาจหน้าที่ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ การปร ะชุม การ
ควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน อกีทัง้ยงัมกีารประเมนิตนเองแบบรายคณะและ
รายบุคคลตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงได้
ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก
ปี เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารก าหนดขอบเขตหน้าทีก่ารปฏบิตังิานครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มคีวามเหน็โดยรวมว่า ไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเพยีงพอ
และครบถว้น โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการรบัทราบ
ขอ้มลูจากผูบ้รหิาร พนกังานและผูเ้กีย่วขอ้ง ตลอดจนไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทุกฝา่ยอย่างเท่าเทยีมกนั   

 
 
 

-------------------------------------- 
(นางสาวจรญัญา  แสงสขุด)ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ 

 
 
 

-------------------------------------- 
(รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์) 

กรรมการตรวจสอบ 
และก ากบัดแูลกจิการ 

 
 
 

----------------------------------------- 
(นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ) 
กรรมการตรวจสอบ 
และก ากบัดแูลกจิการ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายงานคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

 

 เสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์ร พรอ้มมุง่เน้นปลกูฝงั
วฒันธรรมองคก์รในเรื่องความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้ี
การประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่มสีาระส าคญัในการ
ปฏบิตังิานไดด้งัต่อไปนี้ 

    1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของบริษัท  
และอุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป       
    2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง 
(Mitigation Plan) ส าหรบัรายการความเสีย่งทีม่ผีลต่อแผน
ธุรกิจปี 2559 และมีการติดตามความคืบหน้าอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได้ โดยให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงที่ส าคญัขององค์กร และในแต่ละสายงานและกลุ่ม
ธุรกจิของบรษิทั     

     3. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมนิผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2559 แก่คณะท างาน
บรหิารความเสีย่ง และผูบ้รหิาร เพื่อน าไปด าเนินการและ
พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     4. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมิน
ความเสีย่งของโครงการลงทุน และแผนธุรกจิของบรษิทั  

ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มคีวามมุ่งมัน่ ที่จะ
ก าหนดและบรหิารจดัการความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบ
รุนแรง กบัแผนการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัได้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร รวมถงึการด ารงประโยชน์สงูสุด
ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 
 
  

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง             

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                      

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปี 2559 เป็นปีทีส่ภาวะเศรษฐกจิโลกยงัคงมี
ความเสีย่งหลายประการทีม่ผีลต่อระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย รวมถงึปจัจยัภายในประเทศเอง ท าใหก้าร
เตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารขยายตวัต ่า
กว่าเป้าทีป่ระมาณการไวเ้มื่อช่วงตน้ปี ทัง้ตวัเลขดา้น
การสง่ออก ราคาสนิคา้เกษตรทีต่กต ่า การท่องเทีย่วที่
เริม่ชะลอตวั ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและอตัรา
แลกเปลีย่น  เหล่าน้ีลว้นเป็นปจัจยัทีค่ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งค านึงถงึและมกีารประชุมเพื่อตดิตาม 
และบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่ี
การเปลีย่นแปลงไป จากปจัจยัแวดลอ้มภายนอกทีไ่ม่
สามารถควบคมุได ้รวมถงึกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 6 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 3 คน 
ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารบรหิาร ความ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 ส าหรบัในส่วนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้พิจารณาถึงคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลายสาขา
วิชาชีพ เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ      
สรรหา เพื่อให้ได้คุณสมบตัิที่เหมาะสม และสอดคล้อง    
กบัองคป์ระกอบ และโครงสรา้งของกรรมการตามวสิยัทศัน์ 
และพนัธกจิของบรษิทั โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส โดยได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ จากการ
เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา ไม่
มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหา
กรรมการ  
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ได้มกีารประชุมพจิารณาในส่วนของการทบทวนนโยบาย 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน การ
ประเมินผลกรรมการทัง้คณะและรายคณะย่อย การ
ประเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวและมี
ความซบัซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอื
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั รวมไปถึงการพจิารณาหลกัสูตร
การพฒันากรรมการ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลมากขึน้ 

 
  

 
  

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท 
ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ โดยมีจ านวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรือ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิ
ห น้ าที่ ต ามกฎบัต รฯ ในกา รพิจ า รณานโ ยบาย 
หลกัเกณฑต์ามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการสรรหาและการ
พิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมกบัผู้มี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
นโยบายและปรชัญาการบริหารจดัการ 

 
 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

“บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลติพลาสติกที่มฐีานการผลติในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความส าเรจ็ไม่เพยีง
ภายในประเทศเทา่นัน้ แต่ยงักา้วไกลสูร่ะดบัภมูภิาค 

ด้วยความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้าว่า  สมัพนัธภาพทางธุรกิจอนัดีเยี่ยมระหว่างเรากบั
ลูกค้าและคู่ค้าของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความส าเร็จที่จะท าให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไวว้างใจ ใหค้วามเชื่อมัน่ ในศกัยภาพการแข่งขนัทางการผลติของเรา เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้ พรอ้มปรบัเปลีย่นทุกรปูแบบอยา่งไมห่ยดุน่ิง” 

 

พนัธกิจ (Mission)   
“เราพรอ้มรุดหน้าสู่การเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไม่หยุดยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุก

ตลาดทีม่โีอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกรง่ของเรา เพื่อกา้ว
สูช่ยัชนะบนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกคา้ในการสรา้งคุณค่าดว้ยคุณภาพการ
ผลิต  และมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ในกลุ่มลูกคา้ที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลติใหต้รงกบัความ
ตอ้งการใหไ้ด”้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 

 บริษทั สดัส่วน
การถือ

หุ้น  
(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ ์

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 99.98 บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภค  
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 99.97 จดัหาและจ าหน่ายฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับลูกค้าในประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี 
4. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 99.99 บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบ

มาตรฐาน การทดสอบและวิเคราะห์การ
ปฏบิตักิารทางกายภาพ และเคม ี

 
ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ในการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิัท มไิด้มคีวามสมัพนัธ์หรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอื่นของผู้ถือหุน้ราย
ใหญ่อย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด  มคีวามสมัพนัธก์นัแต่เพยีงครัง้คราวทีเ่ป็นธุรกรรมปกต ิในสว่นของการขายบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิเป็นราคาตลาดทัว่ไป และมเีงื่อนไขทางการคา้ปกต ิเช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป  โดยบรษิทัใชโ้ครงสรา้งราคาขาย-
ต้นทุน-ก าไร เช่นเดยีวกบัที่บรษิทัผลติและขายให้กบัลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าทีด่นิจากผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นราคาที่
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้ปกติ ค่าทีป่รกึษากบัผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นอตัราทีอ่ยู่ในระเบยีบ
การว่าจา้งพนักงานตามนโยบายของบรษิทั  ซึ่งรายละเอยีดได้กล่าวไวใ้นหวัขอ้การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
เรื่องรายการระหว่างกนั 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัใน 5 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2555  บรษิทัไดร้บัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนเลขที ่1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่16 มกราคม 2555 

 บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุน จาก 220 ลา้นบาท เป็น 276 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์555 
 บรษิัทเปิดท าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2555   

เป็นวนัแรก  
 บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั ไดร้บัการอนุมตัสิ่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตาม

บตัรส่งเสรมิการลงทุนเลขที่ 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุมตัิให้การส่งเสรมิวนัที่ 3 เมษายน 
2555  

2556  บรษิัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพื่อขยายก าลงัการผลติของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยาน
ยนตร์วมทัง้ลงทุนในโรงงานพ่นส ีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิน้ส่วนยานยนต์ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมป่ินทอง 2 จงัหวดัชลบุรี โดยได้รบัการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมตัิให้การ
สง่เสรมิวนัที ่15 ตุลาคม 2556 

2557  บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ ภายใตช้ื่อบรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์
2557 เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรก 
1,000,000 บาท 

 บรษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั   จาก  2.2  เป็น 
2.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ภายใต้ชื่อ “บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั” เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 
2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรบัอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีทุนจด
ทะเบยีนเริม่แรก 20,000,000 บาท และจดทะเบยีนเลกิ “บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากัด”  เมื่อ
วนัที ่16 ธนัวาคม 2557  เพื่อใหก้ารบรหิารจดักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอยู่ภายใต ้  
“บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั” 

 บรษิทัไดร้บัรางวลั  SET Award บรษิัทจดทะเบยีนดา้นการรายงานบรรษัทภบิาลดเียีย่ม  (Top 
Corporate Governance Report Awards) ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2557  จดัโดย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2558 มมีตใิหเ้พิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 276,000,000.00  บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 287,040,000.00บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 22,080,000 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เพื่อรองรบัการ
จ่ายหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิทัในอตัรา 25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 
11,040,000.00 บาท        

 บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุน จาก 276,000,000.00 บาท  เป็น 287,039,972.50 บาท   
เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2558 

 บรษิทัไดร้บัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุนเลขที ่58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่17 มนีาคม 2558 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
2558  บรษิทัไดร้บัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการ

ลงทุนเลขที ่58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่23 มนีาคม 2558 
       

2559  บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั บรษิทัย่อย ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั เมื่อ
วนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 และเพิ่มวตัถุประสงค์การด าเนินงานของบรษิัทในส่วนการบริการ
ตรวจสอบจ านวนและ/ หรอืมาตรฐาน สนิคา้ทุกชนิด บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ และสอบเทยีบ
มาตรฐาน และการทดสอบและ วเิคราะหก์ารปฏบิตักิารทางกายภาพและเคม ี

 บรษิทัไดร้บัการรบัรองความสามารถทางนวตักรรมและองคก์รนวตักรรม (Innovative Organization) 
ประจ าปี 2559 จากโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวตักรรมส าหรบัผู้ประกอบการในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2559  โดยส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 การประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา  และชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ที่
มคีุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มตีราสนิค้า  (Brand) เป็นที่รู้จกัในแต่ละ
อุตสาหกรรมและผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป การผลติสนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ การเป่า 
(Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ  
ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทัง้นี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตมี
หลากหลายประเภทเพื่อใชบ้รรจุสนิคา้ต่างๆไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น นมและนมเปรีย้ว  สนิคา้อุปโภคบรโิภค สารเคมสี าหรบั
ใชใ้นการเกษตร และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ โดยวตัถุดบิสว่นใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติมา
จากเมด็พลาสตกิประเภทโพลเีอทธลินี (Polyethylene) และเมด็พลาสตกิโพลโีพรพลินี (Polypropylene)  

ปจัจบุนับรษิทัและบรษิทัย่อยมโีรงงานผลติสนิคา้ 4 แหง่ ดงันี้ 
1. โรงงานทีต่ัง้อยูท่ีเ่ขตบางบอน  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
2. โรงงานทีต่ัง้อยูท่ีอ่ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  
3. โรงงานทีต่ัง้อยูท่ีน่ิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 2  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุร ี 
4. โรงงานทีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงเทยีนจนิ  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ทัง้นี้บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีผ่ลติใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละรายจะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกต่าง
กนัขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะน าไปใชง้าน  ซึง่แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของลกูคา้ไดด้งันี้ 

1. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น    
2. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว  
3. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุสนิคา้อุปโภค-บรโิภคและน ้ายาเคมสี าหรบัการเกษตร 
4. ชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2557 – 2559 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559               
เป็นดงันี้ 
โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ลา้นบาท 

สดัสว่น
รอ้ยละ
ของ
รายได ้

ลา้นบาท 

สดัสว่น
รอ้ยละ
ของ
รายได ้

ลา้นบาท 

สดัสว่น
รอ้ยละ
ของ
รายได ้

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,140.36 93.04 2,540.58 93.17           2,483.21  90.05 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 154.55 6.72 180.45 6.62 266.79 9.67 
รายได้จากการขายรวม 2,294.91 99.75 2,721.03 99.78           2,750.00  99.73 
รายไดอ้ื่นๆ 5.64 0.25 5.87 0.22                  7.58  0.27 

รวมรายได ้ 2,300.55 100.00 2,726.90 100.00           2,757.58  100.00 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

โครงสรา้งรายได้แบ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัรา
การ 
เตบิโต 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัรา
การ 
เตบิโต 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัรา 
การ 
เตบิโต 

ภาชนะบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ 1,364.67 6.57 1,352.14 (0.92) 1,477.72 9.29 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 326.35 13.08 333.14 2.08 369.56 10.93 
ภาชนะบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

238.16 (3.35) 274.32 15.18 201.41 (26.58) 

ชิน้สว่นยานยนต ์ 365.73 24.56 761.43 108.25 701.04 (7.93) 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,294.91 8.81 2,721.03 18.57 2,749.73 1.05 

รายไดอ้ื่น 5.64 (0.20) 5.87 4.08 7.58 29.13 
รายได้รวม 2,300.55 8.71 2,726.90 18.53 2,757.32 1.12 

 

 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยผลตินัน้    แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใช้
งานของลกูคา้ไดด้งันี้ 

ก) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น   บรษิัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น บรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น
ประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆไดต้ามความต้องการของลูกคา้  ตัง้แต่ขนาดเลก็ทีม่ี
ขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และขนาดใหญ่ทีม่ขีนาดบรรจุ 18 ลติร และ 20 ลติร  
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุมและนมเปรี้ยว   บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
ส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณัฑ์พลาสติกทีใ่ชบ้รรจุนมและนม
เปรีย้วทีผ่ลติจะต้องสมัผสักบัอาหารโดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึให้ความส าคญักบักระบวนการผลติบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    โดยบรษิทัไดแ้ยกสว่นของกระบวนการผลติและการท างานออกมา
ต่างหาก โดยจะแยกเป็นหอ้งระบบปิด(Clean Room)  และแยกเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติและพนักงานต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติออกจากสายการผลติอื่น เพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือนของฝุน่ละอองและแบคทเีรยี
และสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)    โดยบรรจุภณัฑท์ีบ่รษิทัสามารถผลติไดม้ขีนาด
บรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830  มล. 2 ลติร และ 5 ลติร 

           

 

ค) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน ้ายาเคมี   บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย
บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุสนิค้าอุปโภค และบรโิภค เช่น บรรจุภณัฑ์ส าหรบับรรจุน ้ายาท าความ
สะอาด และน ้ายาเคม ีไดแ้ก่น ้ายาลา้งหอ้งน ้าและสุขภณัฑน์ ้ายาท าความสะอาดพืน้  น ้ายาลา้งจาน ยาก าจดั
ศตัรพูชื ยาฆา่หญา้ บรรจุภณัฑส์ าหรบับรรจุน ้ายาปรบัผา้นุ่ม  บรรจุภณัฑส์ าหรบับรรจุแป้งทาตวั เป็นตน้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ง)   ช้ินส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต ์ บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิน้ส่วนพลาสตกิใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทั
ซึง่เป็นผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ (Product Maker) และ ผูผ้ลติและจดัหาอุปกรณ์ขัน้ที ่1 (1st Tier 
Supplier) โดยผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะน าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นส่วนประกอบในชิน้ส่วน
ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ ถงับรรจุน ้าส าหรบัท าความสะอาดกระจกหน้า  ถงับรรจุน ้าระบาย
ความรอ้นส าหรบัหมอ้น ้า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”)  สปอยเลอร ์ฝาพลาสตกิครอบ
เกยีร ์เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ)  ช้ินส่วนยานยนตพ์่นสี  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนตพ์่นส ี  ใหแ้ก่ลกูคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ 
ของค่ายรถยนตต่์างๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รปู ชุป และพ่นสผีลติภณัฑพ์ลาสตกิใหก้บับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติ
รถยนต ์ (Product Maker) ซึง่จะน าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็น

สว่นประกอบในชิน้สว่นของรถยนต์ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ทีม่ ี
คุณภาพ ตามรปูแบบความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ในดา้นคุณภาพของชิน้งานและคุณภาพ
ของการใหบ้รกิาร   โดยบรษิทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจในการผลติตัง้แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์, การจดัหา
วตัถุดบิ,  การควบคุมการผลติ รวมไปถงึการตรวจสอบคุณภาพและความเรยีบรอ้ยของชิน้งานทีผ่ลติ และการส่งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้รงเวลา เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าชิน้งานทีบ่รษิทัผลติตรงตามความต้องการและการออกแบบของลกูคา้  

ทัง้นี้กลยุทธท์ีบ่รษิทัใชใ้นการแขง่ขนั เป็นดงันี้ 
(1) คุณภาพของผลติภณัฑ์   บรษิทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัทผลติ เพื่อให้

ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวมีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบริษัทจะให้ความส าคญัตัง้แต่การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์  การจดัหาวตัถุดบิที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ลูกค้าก าหนด การก ากบัดูแล
กระบวนการผลติในแต่ละขัน้ตอน รวมไปถงึการตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติเสรจ็แลว้ โดยบรษิทั
จดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติเสรจ็แลว้ 2 ระดบั คอื  
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลติ และ 
2. การตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้   ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัผลติและส่ง

มอบใหแ้ก่ลกูคา้มคีุณสมบตัติรงตามทีล่กูคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการสง่มอบงาน   บรษิทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมและจดัสง่ผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม ่าเสมอและเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ในการท างานของ
บรษิทั 

(3) ความมัน่คงในการผลติ บรษิทัสามารถผลติและจดัหาผลติภณัฑไ์ดต้รงตามรูปแบบความต้องการของลูกคา้ 
และในปรมิาณและเวลาทีก่ าหนด เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ว่าจะไดร้บัมอบสนิคา้ในปรมิาณและเวลา
ที่ทนักบัความต้องการ  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บรษิัทผลติจะต้องจดัส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถ
น าไปใชแ้บบทนัเวลาพอด ี(Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติ บรษิัทสามารถเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติผลติภัณฑ์
เพื่อรองรบัการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลูกค้า  โดยสามารถผลิตผลติภัณฑ์ได้ในปรมิาณที่
เพิม่ขึน้หากมคีวามตอ้งการจากลกูคา้ 

(5) การพฒันากระบวนการผลติเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุน   บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันา
กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการตน้ทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและจูง
ใจลูกคา้ เนื่องจากโครงสรา้งการก าหนดราคาผลติภณัฑข์องบรษิทัและในอุตสาหกรรมมลีกัษณะเป็นแบบ
ตน้ทุนบวกอตัราก าไร (Cost plus Pricing) ดงันัน้การทีบ่รษิทัสามารถบรหิารจดัการใหต้้นทุนลดลงจะท าให้
ตน้ทุนของลกูคา้ลดลงดว้ยเช่นกนั ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของลกูคา้ 

ทัง้นี้บริษัทได้พฒันาและน ากระบวนการรวมถึงระบบการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติของ
บรษิทัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุนโดยน าระบบ TPM (Total Productive Maintenance)  เขา้มาใช้
ตัง้แต่ปี 2543  ท าให้บรษิัทสามารถควบคุมต้นทุนในการผลติ อนัน ามาซึ่งการรกัษาความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิทั    
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(6) ความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลกูคา้    

 ความสามารถในการปรบัเพิม่ก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้     ในบางกรณีลูกคา้
อาจมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกระทันหัน บริษัทก็มี
ความสามารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นสายการผลติเพื่อเพิม่ก าลงัการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้  

 การรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลูกคา้     บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระยะ
ยาว โดยการจดัเตรยีมและรกัษาก าลงัการผลติสนับสนุนงานของลูกคา้ รวมถึงขยายก าลงัการผลติและ
เพิม่กระบวนการใหม่ๆ เพื่อใหบ้รกิารครบวงจร 

 การรกัษาความลับของลูกค้า   บริษัทให้ความส าคญักบัการรกัษาความลบัของลูกค้า โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไม่ใหม้กีารน าขอ้มูลทางด้านเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ว่าจา้งบรษิทัผลติ หรอื
ขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นความลบัการคา้ของลูกคา้ รวมถงึขอ้มูลอื่นใดทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั
และการท าธุรกจิของบรษิทั น ามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืน าขอ้มลูดงักล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการ
สว่นตวั 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้รโิภค
ทัว่ไปทีต่อ้งการบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลกูคา้ไดด้งันี้ 

1. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น  
2. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    
3. บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุสนิคา้อุปโภคบรโิภคและสารเคมสี าหรบัการเกษตร 
4. ชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต ์

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิัทมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์ และให้บรกิารกบัลูกค้าในประเทศทัง้หมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย
หลายช่องทางเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผ่านทมีงานฝ่ายการตลาด บรษิทัด าเนินการตดิต่อลูกคา้โดยตรงผ่านทมีงานฝ่ายการตลาด
ของบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ ความรู ้และสามารถเขา้ถงึความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยทมีงาน
ฝา่ยการตลาดของบรษิทัจะไปพบกบัลกูคา้และน าเสนอผลติภณัฑ ์ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ใหต้รง
กบัความตอ้งการของลกูคา้และท าใหท้ราบถงึความตอ้งการใหม่ๆ ของลูกคา้ รวมถงึในบางครัง้อาจมกีาร
ประสานงานร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายในบรษิัท เช่น ฝ่ายผลติ และฝ่ายวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกนั
จดัท าและน าเสนอขอ้มลูเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละราย 

- การจ าหน่ายโดยเขา้ร่วมประมูลงาน  เป็นอกีหนึ่งช่องทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นวธิทีีลู่กคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นใช้ใน
การคดัเลอืกผูผ้ลติ  โดยมทีมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัจะตดิตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคาแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่น โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูล
เฉพาะผูผ้ลติทีเ่คยผลติใหแ้ก่เจ้าของสนิคา้อยู่ในปจัจุบนั(การประมูลแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดร้บัคดัเลอืกและ
ค าสัง่ซือ้จากลกูคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลกูคา้เขา้มาตดิต่อบรษิทัโดยตรง  ลูกคา้ของบรษิทับางรายมกีารตดิต่อสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์
จากบรษิทัโดยตรง เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากลกูคา้เดมิของบรษิทั  



  
 

22 
 

รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 นโยบายการก าหนดราคา 

บรษิทัมนีโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิจากราคาต้นทุนของผลติภณัฑ์
บวกอตัราก าไร (Cost Plus Pricing) ทัง้นี้ในการก าหนดราคานัน้มทีัง้แบบทีก่ าหนดร่วมกนัระหว่างบรษิทัและลูกคา้ โดย
เจรจาก าหนดราคาจ าหน่ายร่วมกนัตัง้แต่ก่อนเริม่กระบวนการผลติ   และแบบทีบ่รษิทัตอ้งเสนอราคาจ าหน่ายเพื่อแขง่ขนั
กบัผูผ้ลติรายอื่น 

เน่ืองจากตน้ทุนสว่นใหญ่ของผลติภณัฑข์องบรษิทัมาจากราคาวตัถุดบิ คอื เมด็พลาสตกิโพลเีอทธลินี และเมด็
พลาสติกโพลโีพรพลีนี ซึง่บรษิทัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรกต็ามเนื่องจากวตัถุดบิดงักล่าว
เป็นสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเป็น Commodity ราคาของวตัถุดบิดงักล่าวจงึถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของวตัถุดบิแต่ละ
ประเภทในตลาดโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ราคาจ าหน่ายของ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึมกีารก าหนดใหส้ามารถปรบัราคาไดส้ าหรบัลูกคา้ทีม่เีงื่อนไขก าหนดไวใ้หป้รบัราคาได ้โดยจะมี
การก าหนดไวใ้หส้ามารถปรบัราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดอืน หรอืทุกไตรมาส เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้น
ของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  

แมว้่าจะมลีูกคา้บางประเภททีไ่ม่มเีงื่อนไขการปรบัราคาก าหนดไว้กต็าม  แต่บรษิทักส็ามารถเจรจาปรบัราคา
จ าหน่ายไดต้ามราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

o การผลิตและการใช้ก าลงัการผลิต 
ปจัจุบนับรษิัทและบรษิัทย่อยมโีรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ตัง้ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ  
จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัชลบุร ีและเมอืงเทยีนจนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 1 แห่ง   

o วตัถดิุบ 
วตัถุดบิหลกัที่ใชใ้นการผลติของบรษิทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิ และสตกิเกอรแ์ละ
ชงิคฟิ์ลม์โดยลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวตัถุดบิที่ต้องการใหก้บับรษิัท  
ดงันี้ 

1. เมด็พลาสตกิ  ประเภทต่างๆทีบ่รษิทัใชไ้ดแ้ก่ 
ก) โพลเีอททลีนี(Polyethylene, PE) 

เป็นพลาสตกิทีม่คีวามอ่อนตวัยืดหยุ่นไดด้ ี แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE (High 
Density) บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลติจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติก
ส าหรบับรรจุน ้ามันหล่อลื่น, บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว , บรรจุภัณฑ์
พลาสตกิส าหรบับรรจุสนิคา้อุปโภคและบรโิภค 
 

ข) โพลโีพรพลีนี(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสตกิทีม่คีวามเหนียว และยดืหยุ่นไดด้กีว่าโพลเีอททลีนี ทนทานต่อความรอ้น  ความชืน้
ได้ดี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิดขวด และ ชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
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 2. สผีสมพลาสตกิ 
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้  ต้องมีสผีสมพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ
ร่วมกบัเมด็พลาสตกิดว้ย  โดยต้องน าวตัถุดบิทัง้สองมาผสมกนัตามสดัส่วน เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบตัทิาง
กายภาพและสทีีต่อ้งการ 

 3. สตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ลม์ 
 ในการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกินัน้  ลกูคา้จะเป็นผูก้ าหนดรปูแบบ ราคา และผูผ้ลติสตกิเกอรแ์ละชงิค์
 ฟิลม์โดยใหบ้รษิทัเป็นผูต้ดิต่อเรยีกเขา้มาเพื่อน ามาผลติ  
 เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิและสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ล์มเกอืบทัง้หมดบรษิทัซือ้จากผูผ้ลติในประเทศ  มเีพยีง
เมด็พลาสตกิและสตกิเกอรบ์างประเภทซึง่เป็นสว่นน้อยทีต่อ้งสัง่ซือ้จากต่างประเทศ   เนื่องจากราคาของเมด็พลาสตกิจะ
มกีารเปลี่ยนแปลงตามราคาของน ้ามนั รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา  บรษิัท
ตระหนกัถงึปจัจยัดงักล่าวเป็นอย่างด ี ผูบ้รหิารของบรษิทัจงึคอยตดิตามสถานการณ์ราคาและปรมิาณความต้องการเมด็
พลาสติกของตลาดโลกอย่างสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการจดัซื้อให้สอดคล้องกบัแผนการผลิตของบริษัททัง้ปริมาณที่
ตอ้งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลติชิ้นส่วนพลาสติกของบรษิัทไม่มมีลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามใน     

การผลติผลติภณัฑข์องบรษิัทจะมเีศษพลาสตกิส่วนเกนิทีต่ดัออกจากชิน้งานทีผ่ลติส าเรจ็ซึง่โดยส่วนใหญ่กจ็ะสามารถ
น าไปรไีซเคลิเพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวตัถุดบิในการกระบวนการผลติใหม่ได้ตามสดัส่วนของสูตรการผลติที่
บรษิทัไดก้ าหนด ส าหรบัถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษส าหรบัใชบ้รรจุสนิคา้ ซึง่สามารถน ามาใชห้มุนเวยีนไดห้ลายครัง้
จนกว่าจะช ารุดและไม่สามารถน ามาใชไ้ดอ้กีนัน้ บรษิทักจ็ะจ าหน่ายถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษดงักล่าวทีช่ ารุดใหแ้ก่
บุคคลภายนอกต่อไป 

แมว้่าบรษิทัมโีรงงานของบรษิทั 2 โรงงานที่ไม่ไดต้ัง้ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีต่้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดัชลบุร ีก็
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่การผลติของบรษิทักอ็ยู่ในเกณฑม์าตรฐานของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้บรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้น
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั 

 

 สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม 
1สภาวะเศรษฐกจิไทย ในปี 2559 ทีผ่่านมาผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัรอ้ยละ 3.2 เทยีบกบั

ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 2.9 ในปี 2558 บ่งบอกถงึการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้  การขยายตัวของภาค
การส่งออก และการลงทุนในภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ และการท่องเทีย่ว ยงัเป็นปจัจยัหลกัในการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
จะเหน็ไดจ้ากภาคการส่งออกมสีญัญาณการฟ้ืนตวัโดยมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 และการลงทุนในภาครฐั และ
รฐัวสิาหกจิ มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องทีร่อ้ยละ 9.9 จากโครงการส าคญัๆ ทีจ่ะเขา้สู่ช่วงของการก่อสรา้งมากขึน้ ภาค
การเกษตรมกีารขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 จากสถานการณ์ภยัแล้งที่บรรเทาลง รวมถึงการขยายตวัของภาคการ
ท่องเทีย่ว จากมาตรการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั สง่ผลใหปี้ 2559 ทีผ่่านมามรีายรบัจากนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 11.1 อย่างไรกด็ ีตวัเลขทางเศรษฐกจิหลายๆตวั ไดแ้ก่ การท่องเทีย่ว การส่งออกและการลงทุนภาครฐั กย็งัคงมกีาร
ขยายตวัต ่ากว่าประมาณการทีท่างภาครฐัไดค้าดการณ์ไวเ้มื่อช่วงตน้ปี 
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1ส าหรบันโยบายทางการคลงั ภาครฐัยงัคงนโยบายอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.50 ต่อปี ซึง่ถอืว่าเป็นการผ่อนปรนที่
เพยีงพอต่อการกระตุน้เศรษฐกจิและการควบคุมการแขง็ค่าของเงนิบาทเพื่อส่งเสรมิภาคการส่งออก  โครงการการลงทุน
ในภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ โดยเฉพาะการก่อสรา้งตามโครงการของรฐับาล และรฐัวสิาหกจิ มกีารขยายตวัรอ้ยละ 2.7 และ 
44.0 ตามล าดบัซึง่เป็นกรอบงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิประมาณ 5.80 แสนลา้นบาท และการเบกิจ่ายงบประมาณการลงทุน
ของรฐับาลอีกจ านวนมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมกีารขยายตัวร้อยละ 8.3 และคาดว่าจะเริ่มส่งผลให้
ภาคเอกชนมกีารลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ จากโครงการลงทุนของภาครฐั 

 
1อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2559 มภีาวะทรงตวัจะเหน็ไดจ้ากกลุ่มสนิคา้หมวดยานยนต์ประกอบดว้ยการขาย 

และบ ารุงรกัษา ชิน้สว่นและอุปกรณ์เสรมิทีเ่กีย่วเน่ือง อุตสาหกรรมมกีารปรบัลดลงรอ้ยละ 6.8 และรอ้ยละ 5.8 ตามล าดบั
ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั 2ขอ้มลูการผลติยานยนต ์ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.68 เกดิจากตลาดในประเทศมี
การชะลอตวั ซึง่เป็นเป็นการปรบัลดลงของรถยนต์นัง่ รถยนต์เพื่อการพาณิชยอ์ื่นๆ รวมทัง้รถยนต์ PPV (รวม SUV) 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศมกีารชะลอตวั ประกอบกบัการเร่งซือ้รถยนตใ์นช่วงปลายปี 2558  ก่อนการปรบัภาษี
สรรพสามติรถยนต์ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2559 รวมถงึตวัเลขการส่งออกในประเทศแถบเอเชยี ยุโรป และ
ตะวนัออกกลาง มกีารปรบัตวัลดลง ส าหรบัในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะมกีารผลติรถยนต์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.86 รวมจ านวน
การผลติรถยนต ์2.0 ลา้นคนั โดยเน้นการผลติเพื่อการจ าหน่ายในประเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.07 
2ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต ์

(หน่วย :แสนคนั) 2555 2556 2557 2558  2559 
การผลิต 24.54 24.57 18.80 19.12 19.44 
(%YOY) 68.32 0.14 -23.49 1.71 1.68 
จ าหน่ายรถยนตร์วม 14.25 13.26 8.82 8.00 7.68 
(%YOY) 79.52 -6.98 -33.52 -9.29 -3.86 
จ าหน่ายรถยนตนั์ง่ 6.65 6.28 3.70 3.05 2.80 
(%YOY) 84.57 -5.66 -41.11 -17.39 -8.35 
ปริมาณการส่งออก 10.23 11.28 11.28 12.04 11.89 
(%YOY) 39.07 10.27 0.00 6.81 -1.36 

 

 
1อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นในปี 2559 ทีห่ลายฝ่ายมคีวามกงัวลถงึผลกระทบต่อกลุ่มบรรจุภณัฑ์

น ้ามนัหล่อลื่น จากกระแสการตื่นตวัเกี่ยวกบัรถยนต์พลงังานไฟฟ้าและจากนโยบายการส่งเสรมิของภาครฐั ซึ่งมคี่าย
รถยนต์บางค่ายใหก้ารตอบรบัและเริม่มกีารศกึษาและพฒันาเพื่อขายในเชงิพาณิชย ์ ทัง้นี้ คณะผูบ้รหิารมคีวามเหน็ว่า
เทคโนโลยรีถพลงังานไฟฟ้ายงัตอ้งมกีารศกึษาถงึสมรรถนะในการใช ้รวมถงึแหล่งของวตัถุดบิเพื่อท าแบตเตอรีเ่พื่อใชใ้น
รถยนตแ์ละสถานีบรกิารชารจ์ไฟฟ้า ซึง่แหล่งพลงังานก าเนิดไฟฟ้าของประเทศไทยและในบางประเทศยงัมขีอ้จ ากดั โดย
มองว่าผูบ้รโิภคยงัมคีวามมัน่ใจในในรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สนัดาปภายในอยู่ ดงันัน้คาดว่ารายไดข้องบรรจุภณัฑ์
น ้ามันหล่อลื่นยงัมีโอกาสเติบโตต่อไปในระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อรองรบัความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบในทุกมติ ิส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภค ในภาพรวมมอีตัราการเตบิโตขึน้
จากมาตรการของภาครฐั เพื่อการส่งเสรมิการจบัจ่ายใช้สอย เหน็ได้จากการขยายตวัของห้างสรรพสนิค้า และร้านค้า
ทัว่ไป สง่ผลใหก้ารคา้ปลกีมกีารขยายตวัรอ้ยละ 5.6 โดยดชันีสนิคา้เพิม่ขึน้ในทุกหมวด ทัง้หมวดสนิคา้คงทน และสนิคา้
ขัน้กลาง 
------------------------------------------------------------ 
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1ส าหรบัเศรษฐกจิไทยปี 2560 มแีนวโน้มขยายตวัรอ้ยละ 3.0 - 4.0 ปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่องจาก การขยายตวั
รอ้ยละ 2.9 และรอ้ยละ 3.2 ในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 1.2 - 2.2 และ
บญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 9.4 ของ GDP โดยมปีจัจยัสนบัสนุนจากการปรบัตวัดขีึน้ของภาคการส่งออก การขยายตวั
เร่งขึน้ของการผลติภาคการเกษตรหลงัจากภาวะภยัแลง้ทีบ่รรเทาลง รวมถงึการลงทุนภาครฐัทีข่ยายตวัในเกณฑส์งูทีร่อ้ย
ละ 14.4 จากกรอบการลงทุนของรฐัวสิาหกจิ และโครงการดา้นคมนาคมระยะเร่งด่วนปี 2559 ตลอดจนแรงขบัเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเทีย่วยงัมแีนวโน้มทีจ่ะยงัอยู่ในเกณฑด์ ีโดยคาดว่ารายไดจ้ะอยู่ประมาณ 1.93 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ  
9.8 อย่างไรกต็าม การขยายตวัของเศรษฐกจิไทยยงัคงมขีอ้จ ากดัและปจัจยัเสีย่งจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิ 
และการเงนิโลกยงัเป็นประเดน็ที่ต้องติดตามและประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ  อย่างไรกด็ ีในปี 2560 คาดว่า
เศรษฐกจิไทยจะเตบิโตจากแรงผลกัดนัของการลงทุนของภาครฐัและการท่องเทีย่ว ส่วนการลงทุนและใชจ้่ายภาคเอกชน
จะมกีารฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปขึน้อยู่กบัความเชื่อมัน่และความชดัเจนของนโยบายเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ 

 

1แนวโน้มเศรษฐกจิโลกในปี 2560 คาดว่า จะมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 3.3 โดยมปีจัจยัเชงิบวกจากเศรษฐกจิ
ของสหรฐัอเมรกิา กลุ่มยโูรโซน รวมถงึการปรบัตวัทางเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ของประเทศส าคญั อาท ิอนิเดยี ญี่ปุ่น  โดยสิง่ที่
ต้องจบัตามองคอืกลุ่มยูโรโซน ทีธ่นาคารกลางยุโรป (ECB) ยงัคงอตัราดอกเบีย้ไวเ้ท่าเดมิ หากแต่ยงัมผีลกระทบจาก
ความเป็นเอกภาพของของกลุ่มยูโรโซนเอง จากกรณีที่สหราชอาณาจกัรได้ถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซน ส าหรับ
สหรฐัอเมรกิามปีจัจยัเชงิบวกจากการบรโิภคทีด่ขี ึน้ของภาคครวัเรอืนอย่างต่อเน่ือง รวมถงึนโยบายทางดา้นภาษ ีและการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศจนี คาด
ว่าจะมีการขยายตัวลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 6.7 เป็นร้อยละ 6.5 โดยคาดการณ์ปจัจัยเสี่ยงจากทิศทางการด าเนิน
นโยบายของสหรฐัอเมรกิา การไหลออกของเงนิทุน รวมทัง้ปญัหาทางการเงนิ และภาคอสงัหารมิทรพัย์ท าใหแ้นวโน้ม
การลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยงัคงมปีจัจยัสนับสนุนจากภาคการบริโภค
ภายในประเทศ การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน การปรบัค่าแรงขัน้ต ่าและกระจายรายไดไ้ปยงัชนบท เพื่อการขยายตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยฝา่ยบรหิารเลง็เหน็ถงึโอกาสเตบิโตของ
ตลาดกลุ่มบรรจุภณัฑ์อุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นและสนิค้า อุปโภค บรโิภค และเคมกีารเกษตร ที่คาดว่าจะส่งผลให้
รายไดแ้ละสว่นแบ่งทางการตลาดของบรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั มโีอกาสทีจ่ะเพิม่ขึน้  
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ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัมคีวามตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่งซึง่เป็นเครื่องมอืทีบ่รษิทั ต้องน ามาใชใ้นการ
บรหิารจดัการองคก์รภายใตก้รอบการบรหิารความเสีย่ง โดยความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั ทีท่ าใหบ้รษิทั มคีวามเสีย่งต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  โดยบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะท างานบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เพื่อท าหน้าทีว่เิคราะหป์จัจยัเสีย่งต่างๆ และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อหา
วิธีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาอย่างน้อยทุก 6 เดอืน ความเสีย่งทีม่อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทั สรุป
ไดด้งันี้ 

1. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน ้ามัน เนื่องจากอุตสาหกรรม
พลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งหากราคาน ้ามนัดิบใน
ตลาดโลกมกีารปรบัราคาสงูขึน้หรอืลดลง จะส่งผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคา
เมด็พลาสตกิในประเทศจะอา้งองิกบัราคาซือ้ขายในตลาดโลก ทีม่กีารซือ้ขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัรา
แลกเปลีย่นของค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา จงึมอีทิธพิลต่อราคาเมด็พลาสตกิในประเทศดว้ย  

โดยในปี 2559 ทีผ่่านมา อุปสงคค์วามต้องการน ้ามนัสงูขึน้จากเศรษฐกจิโลกทีป่รบัตวัดขีึน้ ประกอบกบัการ
บรรลุขอ้ตกลงการผลติน ้ามนัของกลุ่ม OPEC ท าใหแ้รงผลกัดนัดา้นอุปทานการผลติน ้ามนัยงัมกีารชะลอตวั รวมถงึการ
แขง็ค่าของค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา สง่ผลต่อการปรบัตวัขึน้ของราคาน ้ามนั และมผีลต่อราคาเมด็พลาสตกิมกีารปรบั
สงูขึน้ อย่างไรกด็ ีแม้ว่าราคาขายสนิค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะสามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคา
วตัถุดบิได ้แต่การปรบัราคานัน้กไ็ม่สามารถกระท าไดท้นัท ีจะต้องใชร้ะยะเวลาหนึ่งในการแจง้ขอปรบัราคากบัลูกคา้ ท า
ใหใ้นระหว่างนัน้บรษิทัตอ้งแบกรบัตน้ทุนในสว่นนี้ไปก่อน 

ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ โดยมกีารตดิตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของราคาเมด็พลาสติกจากผู้ขายและผู้ผลติในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มกีารวเิคราะห์
แนวโน้มทศิทางของราคา และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ รวมถึงการประเมนิความต้องการใช้วตัถุดบิของ
บรษิัทในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพจิารณาน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อให้บรษิัทสามารถบรหิารการจดัซื้อ
วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

2. ความเส่ียงของการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

บรษิทัใหค้วามส าคญั และตระหนักถงึความเสีย่งในการขยายธุรกจิกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ และชิน้ส่วนยาน
ยนต์ โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งมีการจ าหน่ายให้กับ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ของประเทศในอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และท าสญัญาซือ้ขาย
สนิค้ากบัลูกค้าดงักล่าว ด้วยปรมิาณการสัง่ซื้อที่ค่อนขา้งสูง และการมผีู้ผลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ท าให้ลูกค้ามี
อ านาจการต่อรองและมโีอกาสทีล่กูคา้อาจไม่ต่อสญัญากบับรษิทั หรอืเพิม่การสัง่ซือ้สนิคา้บางส่วนจากคู่แข่ง หากบรษิัท
สญูเสยีลกูคา้ดงักล่าวไปโดยไม่สามารถหาลกูคา้มาทดแทนไดท้นัท ีกอ็าจจะสง่ผลกระทบต่อความสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง
ของรายได ้หรอืสง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต 

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบรษิัทที่มีมาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสินค้าและ
ผลติภณัฑข์องบรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งที่คู่แข่งรายใหม่จะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่
ค านึงถงึคุณภาพของสนิค้าและความน่าเชื่อถอืมากกว่าที่จะพจิารณาถึงปจัจยัด้านราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยทีผ่่านมา
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บรษิทัไดม้กีารท าวจิยัและพฒันาสนิคา้ รวมถงึแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยขอความร่วมมอืจากภาครฐั และเอกชนเพื่อ
น ามาปรบัปรุงในสว่นของการผลติ ก่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่คีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการผลติ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บั
สนิคา้ทีม่คีุณภาพสงูสดุในราคาทีเ่หมาะสม  

3. ความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจโลกและในประเทศ 

บรษิทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัถงึผลกระทบจากความเสีย่งของระบบเศรษฐกจิโลก และในประเทศรวมถงึ
นโยบายและมาตรการต่างๆ ทัง้การเงนิ และการคลงั และรวมถงึนโยบายการคา้ต่างประเทศ ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั  ซึง่เป็นปจัจยัเสีย่งทีเ่ป็นแรงกดดนัในดา้นการเตบิโตของรายไดท้างธุรกจิ (Revenue Growth) ในอนาคตของ
บรษิทั ทีม่กีารลงทุนเพื่อรองรบัการขยายตวัของตลาดชิน้ส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ บรษิทัจงึมกีารบรหิารความเสีย่งโดยการกระจายสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ใหม้กีาร
กระจุกตวั ทัง้ในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์มและสนิคา้อุปโภคบรโิภค ทีม่อีตัราการเตบิโตทีด่โีดยไม่ผนัแปรไปตาม
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิมากนัก การเพิม่สดัส่วนยอดขายของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นและชิน้ส่วน
ยานยนต์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์นมที่มีการส่งออกทางอ้อมไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และสงิคโปร์ การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ อนัได้แก่ การตัง้โรงงานบรรจุภัณฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นทีป่ระเทศจนี  รวมไปถงึการบรหิารนโยบายทางการเงนิ โดยควบคุมโครงสรา้งเงนิทุนในอตัราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนและพจิารณาความสามารถในการช าระหนี้ของกจิการอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัมคีวามเขม้แขง็ทาง
การเงนิทีเ่พยีงพอและรองรบัความไม่แน่นอนและความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิในอนาคต 

4. ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ 

เน่ืองจากธุรกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนยานยนต์เป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไม่สงูมาก โครงสรา้งการ
ด าเนินธุรกจิไม่มคีวามซบัซอ้น จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมนี้ หรอืแมก้ระทัง่
บริษัทลูกค้า หากมีความคิดที่จะตัง้โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเอง ก็สามารถท าได้ อีกทัง้การเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC กท็ าใหต้ลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ ส่งผลใหม้ี
ผูแ้ขง่ขนัในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแขง่ขนัดา้นราคาจะมคีวามรุนแรงมากกว่าเดมิ  

อย่างไรกต็าม ด้วยศกัยภาพด้านการผลติสนิคา้ของบรษิัท ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิคา้และผลติภณัฑ์
ตามความต้องการ  สร้างความพงึพอใจของลูกคา้และเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิค้า การบรหิารประสทิธภิาพการ
ผลติ และการจดัสง่สนิคา้พรอ้มการบรกิารด้วยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ทีห่ลากหลาย ตลอดจนความ
มัน่คงทางการเงนิ ท าให้สามารถเพิม่ก าลงัการผลติ ปรบัปรุงกระบวนการผลติเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ 
ตลอดจนการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งความแตกต่าง และเพื่อรองรบัการเตบิโตของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้คงความ
ไวว้างใจ และเป็นคู่คา้ต่อเนื่องมายาวนานนบัสบิปี  

5. ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยสว่นใหญ่บรษิทัและลกูคา้ในกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระยะสัน้อายุประมาณ 
1- 2 ปี หรอือาจจะไม่มกีารท าสญัญา ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย ซึง่ถอืเป็นหลกัปฏบิตัิ
โดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมนี้  นอกจากน้ีลกูคา้ทีบ่รษิทัไดร้บังานจากการประมลูแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุ
สญัญา ลูกค้าก็อาจจะต่อสัญญาหรือจัดให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้า ได ้                  
อย่างไรกต็าม ในอดตีทีผ่่านมาบรษิัทมคีวามเสีย่งจากการไม่ไดร้บัการต่อสญัญาอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก เนื่องจากลูกคา้มี
ความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน  การส่งมอบสนิคา้ตรงต่อเวลา  และความสามารถทีจ่ะขยายก าลงัการ
ผลติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 
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สว่นลกูคา้ในกลุ่มชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนตน์ัน้ความเสีย่งจากการยกเลกิสญัญาในการผลติจะอยูใ่นระดบั
ต ่ามากเช่นกนั เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมกัจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของ
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอืมปีญัหาในเรื่องคุณภาพ ซึง่อายุของผลติภณัฑ์โดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รูปแบบและ
ลกัษณะของผลติภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรกด็ ีบรษิทัมลีูกคา้ทีห่ลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยีอดลูกคา้
รายใดทีม่ยีอดขายเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดท้ีไ่ม่มสีญัญาระยะยาว 

6. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่คีวามไม่แน่นอน การใชน้โยบายทางการเงนิผ่านทางอตัราดอกเบีย้นโยบาย การ
ใชม้าตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิภายในของประเทศต่างๆ ทัว่โลก   ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรอื
แมแ้ต่ในเอเชยีทีม่รีะบบเศรษฐกจิใหญ่อย่างจนีและญี่ปุ่น     รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีม่คีวามผนัแปรไป
ตามสภาวการณ์ต่างๆ  ส่งผลใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยของเงนิทุน ผูป้ระกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าเขา้หรอืผูส้่งออก
จะตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการด าเนินธุรกจิ 
ถงึแมว้่าบรษิทั จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในฐานะผูส้ง่ออก    เน่ืองจากรายไดห้ลกัเป็น
รายไดจ้ากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผูน้ าเขา้เครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิบางชนิด ทีต่อ้งมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ การ
อ่อนค่าของเงนิบาทหรอืการแขง็ค่าของค่าเงนิประเทศคู่คา้นัน้ไดส้่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติของบรษิทั ท าใหบ้รษิัท
ต้องแบกรบัต้นทุนทีม่ากขึน้ ดงันัน้บรษิทัจงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยมกีาร
ตดิตามขา่วสารความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอย่างใกลช้ดิ รวมถงึไดม้กีารศกึษาบทวเิคราะห์
แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ   และไดม้กีารเลอืกใช้ธุรกรรม Forward หรอืการท าสญัญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรอืสภาวะทีเ่หน็วา่ควรกระท าตามความเหมาะสม   เพื่อป้องกนัหรอืลดความ
สญูเสยีทีอ่าจจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิ   

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงคใ์หม้กีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ท าใหผู้บ้รโิภคและผูป้ระกอบการต่างๆ เริม่มกีารตระหนักถงึ
สิง่ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ซึง่อาจท าใหพ้ฤติกรรมการบรโิภคของคนเปลีย่นไป โดยหนัมา ใชผ้ลติภณัฑ์ที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มแทน อย่างเช่น การเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์ทีม่าจากพลาสติกชวีภาพแทนผลติภณัฑท์ี่เป็นพลาสติก 
100% โดยพลาสตกิชวีภาพ ถอืเป็นพลาสติกทางเลอืกชนิดหนึ่งทีผ่ลติมาจากผลติผลทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด มนั
ส าปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ หรอืกรณีรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ทีส่ามารถประหยดัต้นทุนพลงังานต่างๆ และ
ลดการปล่อยมลภาวะสู่สิง่แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรี่มอเตอร์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งภาครฐัให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การใช้จริงได้เต็ม
ประสทิธภิาพต่อไป ดงันัน้การเปลีย่นแปลงในกระแสการบรโิภคอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละต้นทุนของบรษิัท 
ท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านัน้ 

อย่างไรกต็าม สดัส่วนของพลาสติกชวีภาพเมื่อเทยีบกบัพลาติกทัว่ไปนัน้มไีม่มากนัก  และราคาต้นทุนของ
พลาสตกิชวีภาพยงัสงูกว่าพลาสตกิทัว่ไปอยู่มาก เนื่องจากผลติจากวตัถุดบิทางการเกษตร จงึมตี้นทุนจากการเพาะปลูก 
นอกจากนัน้คุณสมบตัขิองพลาสตกิชวีภาพมขีอ้จ ากดัทีไ่ม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยงัคงต้องใชเ้วลาในการ
พฒันาคุณสมบตับิางประการ ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหก้ารใชพ้ลาสตกิชวีภาพยงัเป็นเพยีงทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภค และมกีาร
เตบิโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche Market) อย่างไรกด็ ีระบบการผลติฉีด และเป่าขึน้รูปบรรจุภณัฑส์ามารถ
รองรบัการใช้เมด็พลาสติกชวีภาพได้ด ีโดยใช้เงินลงทุนเพื่อปรบัปรุงเครื่องจกัร และอุปกรณ์ไม่มาก ส าหรบัรถ ยนต์
ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า  ทีมบรหิารมองว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ ยงัคงต้องมกีารใช้ระยะเวลาในการศกึษาและการ
พฒันาไปอกีระยะหน่ึง ดว้ยขอ้จ ากดัของแบตเตอรี ่แหล่งทรพัยากรทีจ่ะท า และแหล่งพลงังานไฟฟ้าเพื่อรองรบัการเตบิโต
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ของอุตสาหกรรม  อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวอยู่เป็นระยะๆ เพื่อพจิารณา
ถงึความเหมาะสมและทศิทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมศีกัยภาพและมตีลาดรองรบั 

 

8. ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 60 

บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุ่มเหมมณฑารพ ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 63.60   ณ วนัที ่
17 มนีาคม 2560  ซึง่สดัส่วนการถอืหุน้ดงักล่าวมากกว่ารอ้ยละ 60 ท าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมอี านาจในการ
ควบคุมบรษิทั และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัในทุกเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ยกเวน้ เรื่อง ที่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดให้ต้องได้รบัเสยีงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ
บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งการจดัการเพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงานอย่าง
เหมาะสมโดยประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย  ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชดัเจน  

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  
โดยเป็นกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบอกี 1 ท่าน  
เป็นประธานกรรมการบรษิทั  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.44 เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระทีจ่ะ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ดว้ย นอกจากนี้ ในกรณีเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคุม รวมถงึบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 
ช่ือบริษทั  : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (ภำษำองักฤษ)  : PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือยอ่  : PJW 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  : 0107554000208 

ทุนจดทะเบียน : 287,040,000.00 บาท   แบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญัจ านวน 574,080,000 หุน้   มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว : 287,039,972.50 บาท   แบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญัจ านวน 574,079,945 หุน้   มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ประเภทธรุกิจ : ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา และชิน้สว่นพลาสตกิ
ส าหรบัยานยนตท์ีม่คีุณภาพตามรปูแบบความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ ซึง่เป็น
ผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ (Brand) เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป โดยใชก้ระบวนการผลติ
หลกั 2 ประเภท คอื การเปา่ (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) 
และพ่นสผีลติภณัฑพ์ลาสตกิ เชน่ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ ตามความตอ้งการของ
ลกูคา้แบบครบวงจร 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  

 โทรศพัท ์0-2898-0018, 0-2898-1008          
โทรสาร: 0-2898-0633 

โรงงำนสมทุรสำคร : เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
 โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1   

โทรสาร  0-2150-5987  

โรงงำนชลบุรี : นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 เลขที ่150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี  20110 

 โทรศพัท ์0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 
โทรสาร 0-3834-7189 

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 153 
(ส าหรบัเรื่องทัว่ไป) อเีมลล ์ ir-pjw@pjw.co.th 

ติดต่อเลขำนุกำรบริษทั  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ  153 

ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 176 
   :  อเีมลล ์ac-secretary@pjw.co.th 

(ส าหรบัเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแสการทุจรติ และ/หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ และ/หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั : บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2,500 บาท 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63  ถนนเอกชยั  แขวงบางบอน  เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  
โทรศพัท ์0-2898-0018 โทรสาร 0-2898-0633 

ประเภทธรุกิจ : บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ โดยเน้นการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพือ่บรรจุน ้ามนัหล่อลื่น 
ใหแ้ก่ลกูคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ช่ือบริษทั   : บริษทั เอลิแกน็ซ ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 1,000,000.00 บาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63  ถนนเอกชยั  แขวงบางบอน เขตบางบอน 

 กรุงเทพมหานคร   10150  
 โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1  โทรสาร  0-2150-5987 

ประเภทธรุกิจ     : ฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 

ช่ือบริษทั   : บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่  : เลขที ่28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
  โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1  โทรสาร  0-2150-5987 
ประเภทธรุกิจ : บรกิารตรวจสอบจ านวนและ/ หรอืมาตรฐาน สนิค้าทุกชนิด บรกิารทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วิเคราะห์การ
ปฏบิตัิการทางกายภาพและเคมีผลติบรรจุภณัฑ์อาหาร และจ าหน่ายเครื่องดื่มที่
ไม่มแีอลกอฮอล ์

ช่ือบริษทั   : บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 2.5 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั  

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78  Taihua Road, 
Tianjin Economic-Technologic Development, Tianjin, 300457 RPC 
โทรศพัท ์(+86) 22-2532-7703 โทรสาร (+86) 22-2532-8323 

ประเภทธรุกิจ : บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลกูคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

บคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 

ผูส้อบบญัชี    : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
267/1 ถนนประชาราษฏร ์สาย 1 แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท ์0-2587-8080 

ท่ีปรกึษำกฏหมำย   : บริษทั วำยู แอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสขุมุวทิ 63 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
 
 
****************************************************************************************************************************** 
ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิของบรษิทั  ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  ของบรษิทัทีแ่สดง
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่  www.sec.or.th หรอืเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัที ่  www.pjw.co.th 
****************************************************************************************************************************** 
 

http://www.sec.or.th/
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

 

ข้อมูลหลกัทรพัย ์

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 
2530 และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 

โครงสรา้งการถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
574,080,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้  287,039,972.50 บาท  แบ่งออกเป็นหุน้
สามญั 574,079,945 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่17 มนีาคม 2560  บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี  17 มีนาคม 2560   

จ านวน (หุ้น) รอ้ยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ 114,797,874 20.00 

2. นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 106,169,439 18.49 

3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 75,225,360 13.10 

4. ดร.พริุฬห ์ เหมมณฑารพ 35,688,640 6.22 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69 

6. นายชวาล  เหมมณฑารพ 554,004 0.10 

รวม 365,096,745 63.60 

ผูถื้อหุ้นอ่ืนท่ีอยูใ่น 10 อนัดบั 
  

1. นายทวศีกัดิ ์ ทพิากรโรจนกจิ 7,221,500 1.26 

2. นางปิยะรตัน์  บุญแสวง 6,560,000 1.14 

3. นายสมบรูณ์  ธญัญะวนั 5,250,000 0.91 

4. นายประเสรฐิ  โลหะวบิลูยท์รพัย ์ 5,031,600 0.88 

5. นายอนุรกัษ์ บุญแสวง 5,010,000 0.87 

  
          รวม 29,073,100 5.06 

กลุ่มผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืน 179,910,100 31.34 

รวม 574,079,945 100.00 

1/ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 

ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2558 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ 
(%) 

 
จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2559 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ 
(%) 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้  574,079,945   574,079,945  
 กรรมการ       

1. ดร.ด าร ิสุโขธนงั  ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 106,169,439 18.49% - 106,169,439 18.49% 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ /  

รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

114,797,874 20.00% - 114,797,874 20.00% 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานกรรมการบรหิาร 

75,225,360 13.10% - 75,225,360 13.10% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

42,661,428 7.43% (10,000,000) 32,661,428 5.69% 

6. ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 35,688,640 6.22% - 35,688,640 6.22% 

7. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ /  

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตร
วฒัน์ 

กรรมการอสิระ 156,000 0.03% - 156,000 0.03% 

9. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู       

1. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงาน

บญัชแีละการเงนิ / 

เลขานุการบรษิทั 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

2. นางสาวเพญ็จนัทร ์โตบารมกีุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงาน

ปฏบิตักิาร / รกัษาการณ์

ผูอ้ านวยการสายงาน

ปฏบิตักิาร – สาขาชลบุร ี

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

3. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกลุ ประธานเจา้หน้าทีส่าย

งานวจิยั และพฒันา

ผลติภณัฑ ์

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้     
นิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิ
ปนัผลในอตัราน้อยกว่าที่ก าหนดขา้งต้นได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นใน
การใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ตามที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยของบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทั
ย่อยอาจก าหนดใหม้กีารจา่ยเงนิปนัผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ 
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปจัจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทัย่อย ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัย่อย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยเหน็สมควร 
 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสุทธิ 

อตัราการจ่าย 
เงินสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (หุ้นเดิม:หุ้นปันผล) รอ้ยละ 

2554 0.37 0.18 - 67.43 

2555 0.35 0.15 - 44.81 

2556 0.18 0.10 - 54.63 

2557 0.03 - 25 : 1 66.01 

2558 0.18 0.10 - 55.92 

2559* 0.24 0.13 - 53.59 
 

หมายเหต ุ: *ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560   เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2560    มมีตจิ่ายเงนิปนัผล   จากผลการ
ด าเนินงานปี 2559  แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท โดยใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2560  ในวนัที ่28 เมษายน 2560  เพือ่อนุมตัต่ิอไป 
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โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535   และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวาม
หลากหลายในทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นธุรกจิ  ดา้นการจดัการ  ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ 
ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤต ิดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบรษิัท  ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมี
กรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน จากทัง้หมด 9 ท่าน และมกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้หญงิ 1 ท่าน ในการบรหิารงานมกีาร
แบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจ โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่รายนามของคณะกรรมการบรษิทั  ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 
2559  มดีงัต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ 
(ครัง้) 

1. ดร.ด าร ิสโุขธนงั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6/6 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ /รองประธานกรรมการ 6/6 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

6/6 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

6/6 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6/6 

6. ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการ / กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

6/6 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ 
(ครัง้) 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการ / กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6/6 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าที ่เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  นายสาธติ เหมมณฑารพ  และนางมาล ีเหมมณฑารพ  กรรมการสองในสามคนนี้

ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 

(1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไป
นัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 

กรรมการอสิระ  มวีาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 9 ปี ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่
ดีของตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านัน้อาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกหาก
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทั จด
ทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. มสี่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกจิของบรษิัท เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบัดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝา่ยบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

  นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาทิ
เช่น  การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั 
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4. พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

  ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดนัน้ ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ า
ใหค้ณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณา
และอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณา
และอนุมตัไิวแ้ลว้ 

5. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

6. ก ากบั ดแูล ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

7. จดัให้มกีารท าจรยิธรรมธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึง
มาตรฐานดา้นจรยิธรรม ทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัิตามจรยิธรรมดงักล่าว
อย่างจรงิจงั 

8. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบั
ดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

9.  จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนุมตัิ
จากผูม้อี านาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกนัการน าทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชใ้นทางมชิอบ 

10. ก ากบั ดแูลและจดัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณา
และอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีต่นมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจจะมคีวามขดัแยง้ในผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื ประกาศของหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง) เวน้แต่เป็น
การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ตดิตาม ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการบรหิาร 
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้ รวมถงึสง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั 

2. วเิคราะหป์ญัหา เสนอแนะความเหน็และหาแนวทางแกไ้ขปญัหา พจิารณาตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ทีม่สีาระส าคญั 

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลัน่กรองวาระ
ประชุมในแต่ละครัง้ 
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4. เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ โดยควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่าย
เท่ากนั 

ผูบ้ริหาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิารจ านวน  5  ท่าน ประกอบดว้ยผูบ้รหิารดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสาธติ  เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางมาล ีเหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
3. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 

4. นางสาวเพญ็จนัทร ์โตบารมกีุล1/ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร  

5. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล2/ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
หมายเหตุ: 
1/ นางสาวเพญ็จนัทร ์โตบารมกีุล ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 
มกราคม 2559 
2/ นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และข้อบงัคบับรษิัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่ง
คณะกรรมการก าหนด 

2. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 

3. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกจิ งบประมาณ
ประจ าปีของบรษิัททีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั  

4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิัทมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อ
ก าหนด ภารกจิหลกั (Mission) ส าหรบัฝา่ยจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ผูบ้รหิาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์และแผนธุรกจิที่วางไว ้เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทั 

6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและรายงานผลการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ ความ
คบืหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

7. มอี านาจอนุมตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การใชจ้่ายเงนิ
ลงทุนที่ส าคญัเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอ านาจก ารอนุมัติ
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ดงักล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการปกตทิัว่ไปทางการคา้ โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการไม่เกนิ 15 ลา้นบาท แต่ไม่
เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้งและการเลกิจา้งพนักงาน 
และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไม่มอี านาจ
อนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคา้ปกติซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2554    เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2554   คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติ
แต่งตัง้นางพรมิ ชยัวฒัน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิัท  โดยเลขานุการบรษิัทจะต้องปฏบิตัิหน้าทีต่ามมาตรา 89/15 
และมาตรา 89/16  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551   ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่
31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต   รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ทัง้นี้หน้าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบรษิทั มดีงันี้  

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด  กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
3.1 ทะเบยีนกรรมการ  
3.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
3.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
3.4 รายงานประจ าปีของบรษิทั  
3.5 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.  ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 กรรมการ 
บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถงึการปฏบิตัิงานและความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของ
บรษิัท ความเหมาะสมและเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกนักบับรษิัทหรอืใกล้เคยีงกบับรษิัท และ
อา้งองิขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี  

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี  2559   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิละก าหนดโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตัวเงนิ 

เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,200,000 บาท ต่อปี  ดงันี้ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน จ านวนเงนิ 

1. เบีย้ประชมุ  

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000  บาท/ครัง้/คน 

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน (เฉพาะกรรมการอสิระ) 10,000  บาท/เดอืน/คน 
3. โบนสั ส าหรบักรรมการอสิระ  จ านวนรวมทัง้สิน้ ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ท่ีจา่ยในปี 2559 

รายชือ่ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  ทีจ่่ายในปี 2559 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกรรมการอสิระ  
บรษิทั ตรวจสอบฯ บรหิาร 

ความเสีย่ง 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดอืน 

โบนสั รวม 
(บาท) 

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม ปี 2559 6 ครัง้ 7 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้    
1.ดร.ด าร ิสุโขธนงั 150,000 - - 15,000 120,000 250,000 535,000 
2.นายคงศกัดิ ์เหมมณฑรพ 60,000 - -  -  60,000 
3.นางมาล ีเหมมณฑารพ 60,000 - -  -  60,000 
4.นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000 10,000 -  90,000 
5.นายสาธติ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000  -  80,000 
6.ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000  -  80,000 
7.นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี 60,000 105,000 20,000  120,000 200,000 505,000 
8.รศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ 60,000 70,000 30,000  120,000 200,000 480,000 
9.นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ 60,000 70,000 20,000 10,000 120,000 200,000 480,000 

รวม 630,000 245,000 130,000 35,000 480,000 850,000 2,370,000 
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o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร (D&O) 

 ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนด

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู ด าเนินการทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ผลการปฏบิตังิาน และสามารถแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิ  
เพื่อเป็นการรกัษาผูบ้รหิารทีส่ าคญัของบรษิทั โดยค่าตอบแทนต่างๆ ของผูบ้รหิารประกอบดว้ย  

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บรษิทัจา่ยค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิาร มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ประเภท 
ปี 2559 

จ านวนราย  จ านวนเงนิ (บาท)  

เงนิเดอืนและโบนสั 61/ 33,352,437.05 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 61/ 1,679,381.37 
หมายเหตุ : 
1/ ผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 1 ท่าน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559 

o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทมีการท าประกนัภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจ าต าแหน่งแก่ผู้บริหารระดบัสูง บริษัทไม่มี

นโยบายใหค้่าตอบแทน แก่กรรมการหรอืพนกังาน ในลกัษณะหุน้ หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด 

บคุลากร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิารจ านวน 12 ท่าน) จ านวนทัง้สิน้ 

1,481 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งันี้ 

สายงานหลกั 
จ านวนพนกังาน 

ปี 2558 ปี 2559 
สายงานบรหิารและส านกังาน 182  คน 190  คน 
สายงานการตลาด การวจิยัและพฒันา 65  คน 52  คน 
สายงานบรหิารการผลติและการผลติ 1,348  คน 1,239  คน 

รวม 1,595  คน 1,481  คน 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปจัจุบนัอตัราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัอตัราค่าตอบแทนของตลาด โดยมกีารจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่ากะการท างาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้เลีย้ง โบนัส เงนิสมทบ
ประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนทดแทน เงนิช่วยเหลอืสวสัดกิารต่างๆ และอื่นๆ 

รายละเอยีด ปี2558 ปี2559 
จ านวนพนกังาน (คน) 1,595  คน 1,481  คน 
ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 434.05  ลา้นบาท 430.65 ลา้นบาท 

 



  
 

46 
 

รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 บริษัทและบรษิัทย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหกัจากเงนิเดอืนของพนักงานส่วนหนึ่งและ
บริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามข้อก าหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที่ไดร้บัอนุญาต โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัในระยะยาว 

ประกนัสขุภาพ  

 บรษิทัมกีารท าประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในระดบัตัง้แต่ต าแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไป และประกนัอุบตัเิหตุส าหรบั
พนกังานจดัสง่ 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บรษิทัมนีโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ โดยใหถ้อืว่าพนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่า

ยิง่ และเป็นหวัใจส าคญัทีเ่กื้อกูลให้การด าเนินธุรกจิ ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ดงันัน้บรษิัทจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะ
พฒันาองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามสามารถ พฒันาศกัยภาพของพนักงาน อนัจะท า
ใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัในการทีจ่ะมบีุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีจ่ะสามารถสรา้งผลงานใหก้บับรษิทั รวมถงึการพฒันา
ตนเองใหก้า้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และเติบโตไปพรอ้มกบับรษิทั โดยจดัใหม้แีผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและ
ภายนอก  

การฝึกอบรมภายใน 
เพื่อสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและพนักงานใหส้ามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธแ์ละเป้าหมาย

ของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด บรษิทัจงึออกแบบและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในองคก์ร 
โดยแบ่งเป็นระดบั ดงันี้ 
ส าหรบัพนกังานระดบัจดัการ : 
บรษิทัด าเนินการพฒันาพนกังานระดบัจดัการ เพื่อพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพิม่องคค์วามรูใ้หม่ๆ ใน
การเสรมิสรา้งความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  อกีทัง้ เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
การปรบั/เลื่อนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้าในสายวชิาชพีใหส้ามารถแข่งขนัและพรอ้มเป็น
ผูน้ าในอุตสาหกรรมของธุรกจิทีด่ าเนินงานทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  
ส าหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร :  
บรษิทัด าเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏบิตักิารโดยจดัหลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถตามหน้าที่ สายวชิาชพีและ
กลุ่มงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ ทัง้นี้เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานตามวชิาชพี และเพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานตามหน้าทีง่าน อาทเิช่น มาตรฐานทางดา้นการเงนิและบญัช ีทกัษะการใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลย ีทกัษะการตลาดและการขาย และระบบ ISO เป็นตน้ 
ส าหรบัพนกังานทุกคน :  
บรษิทัด าเนินการพฒันาพนักงานทุกคนโดยจดัหลกัสตูรฝึกอบรมความรูค้วามสามารถหลกั  เพื่อใหพ้นักงานทุกคนของ
บรษิทัปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ อาทเิช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ การปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รและปลูกจติส านึกในจรยิธรรม คุณธรรม และปฏบิตัติามหลกั
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ และการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 
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การฝึกอบรมภายนอก  
บรษิทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนาต่างๆซึง่จดัโดยสถาบนัจดัการฝึกอบรมภายนอก เพื่อ

เพิม่ความรู้ หรอืศกึษานวตักรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถน ามาปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานของ
องคก์รใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

 นโยบายบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรษิทัมกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรวดเรว็ ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกดิประสทิธภิาพสูงสุด นอกจากน ามาใชใ้นการบรหิาร
พนกังาน การวเิคราะหอ์ตัราก าลงัและการควบคุมการลาและการปฏบิตังิาน การฝึกอบรมและพฒันา นอกจากนี้บรษิทั ได้
ใชข้อ้มลูต่างๆ นี้ ไปใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื 

 นโยบายสรา้งความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 
บริษัทมีการก าหนดนโยบายสร้างความสมัพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและ

พนักงานรวมทัง้ไดส้่งเสรมิการท างานเป็นทมี (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการ
ประสานงานและการท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปีทีผ่่านมา บรษิทั จงึจดัท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น 
การจดักจิกรรม CSR กนิเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปี การประชุมอาซาไกระหว่างหวัหน้าและพนักงานทุกเชา้ก่อนท างาน และ
การจดักจิกรรม Management Outing เป็นตน้ 
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การก ากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ซึง่จะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลใหธุ้รกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้
การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบัน เพื่อยกระดบัการด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบ
มาตรฐานทีช่ดัเจน และกระจายการปฏบิตัไิปสู่พนักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ โดยสอดแทรกในกจิกรรมต่าง ๆ ของ
บรษิทั เช่น การอบรม การจดักจิกรรม การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่อีย่างแทจ้รงิ โดยบรษิทัไดร้บัเอาแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Good Corporate 
Governance) ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากรายงาน 
Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตาม และด าเนินการอย่างเคร่งครัด
สม ่าเสมอ โดยในปีทีผ่่านมาไม่มสีถานการณ์ใดทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ซึง่แนวทางในการปฏบิตั ิมดีงันี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหน้าทีแ่ทนตนและ
มสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิัท บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้้ถือหุน้ได้ใช้
สทิธขิองตน 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในก าไรของบรษิทั การไดร้บัข่าวสาร  
ขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั
และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน  และการอนุมตัริายการพเิศษ  ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็
ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้    

1. การจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1. บรษิัทดูแลและสนับสนุนใหผู้ถ้ือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลกัทรพัยข์องบรษิทั เป็นผูด้ าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดทุกครัง้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม 
โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

1.3. มกีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมโดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถือหุ้นหรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของ
บรษิทั 
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1.4. บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้  

1.5. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดอืนตุลาคม 
ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ ์และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pjw.co.th   ในส่วนของ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

1.7. ก่อนวนัประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถสง่ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเกีย่วกบัวาระการ
ประชุมไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม  โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยพร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์และระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pjw.co.th  ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

2.1. บรษิัทสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผู้สอบบญัช ีเขา้
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2. บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบยีนและนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม  2 
ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดทา้ย และมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัคอยดแูลตอ้นรบัและใหค้วามสะดวก  

2.3. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอื
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมกีารบนัทกึ
ประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
โดยประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูจ้ดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม  

2.4. ในการประชุมเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ไดท้ลีะคน ซึง่ผู้ถอืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกผูแ้ทนที่เหน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มาท าหน้าทีก่รรมการ
เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุ้น
อย่างแทจ้รงิ 

2.5. บรษิทัจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั ผู้
ถอืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้น 

3.1. บริษัท ได้จดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบนัทึกการชี้แจงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม  บนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อื
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หุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีง รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม 

3.2. บรษิทัจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะ
จดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควรไดร้บั
การปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการชดเชย 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทั   อย่างน้อย 28 วนั 
ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บรษิัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ 
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้  โดยระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมและ
บอกกล่าวก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บริษัทจดัท าหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษา 
องักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถ้อื
หุน้ส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูล
รายละเอยีดเพื่อประกอบการพจิารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความยนิยอมของผูไ้ด้รบัการ
เสนอชื่อ ระหว่างเดอืน ตุลาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม ของทุกปี โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์และระบุขัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกจิการก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาและก าหนดในระเบยีบวาระการ
ประชุมต่อไป  

2.2. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่วาระการประชมุในทีป่ระชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ   

3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1. บริษัทมีการก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกดิความยุติธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดย
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บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายในของบรษิัท และแนวทางป้องกนัการใช้ขอ้มูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่และก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใช้ขอ้มูลความลบั 
และ/หรอืขอ้มลูภายใน และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใช้ขอ้มลูความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของ
บริษัท อนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนักงานทีอ่ยู่ในหน่วยงานที่ไดร้บัขอ้มูลภายในของบรษิัทต้องไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อน
เปิดเผยสูส่าธารณชน และหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั
โดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น 
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบ
การเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว อย่างน้อย 3 วนั 

3.2. บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์อง
บรษิทั และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ.2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณีทีก่รรมการ หรอืผู้บรหิารมกีารซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัท ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 
3 วนัท าการใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  

3.3. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของ
บรษิทัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง การ
พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1. บรษิัทได้ยดึหลกัการในการปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั และได้ก าหนดแนวทางการจดัการ
เรื่องการมีส่วนได้เสยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรม
ระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง  

4.2. โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วม
พจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วน
ไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการ
ออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

5. การท ารายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิัทจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยง
กนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ โดยบรษิทั มนีโยบาย
ในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้  
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 ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทัไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว 
ซึง่ไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
อนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ของบรษิทั หรอื
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีงในวาระดงักล่าว ทัง้นี้บรษิทัจะจดัท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท และการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทั กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั  กระท าเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั โดยรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็น
ธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึง่รวมถงึเงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไข ดงันี้  

– ราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทั ไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
 – ราคาและเงื่อนไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  

– ราคาและเงื่อนไขที่บรษิัท แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขทีผู่้ประกอบธุรกจิในลกัษณะท านอง
เดยีวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้
บรษิทั จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชเีป็นผู้ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบรษิทั กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทั ไดค้ านึงถงึประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลกัการ :  ผูม้สีว่นไดเ้สยีควรไดร้บัการดแูลจากบรษิทัตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง มกีระบวนการส่งเสรมิให้
เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการสรา้งความมัน่คง ความมัง่คัง่ทางการเงนิและความ
ยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้ือ
หุ้น ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทหรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครฐั สงัคม    
และชุมชน เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวี่าการสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิัท ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ี 

นอกจากนี้ ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย สทิธทิางการเมอืง สทิธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา และใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
ตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 
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ผูถ้อืหุน้ : ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรือลิดรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมัน่ที่จะสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่
และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ยดึมัน่การด าเนินธุรกจิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

พนกังาน : จดัให้มีโครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุกคน  โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจส าคัญที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจประสบ
ผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย   ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรยีนรู้ เสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี
ส่งเสรมิการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มคีวามก้าวหน้ามคีวามมัน่คงใน
อาชพี    รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและปฏบิตังิานดว้ยจติส านึกถงึความปลอดภยัและ
ค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม  พรอ้มใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติ และความปลอดภยัในการท างาน 
รวมทัง้รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างาน  รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั  

ลกูคา้ : มุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้ โดย
ลูกค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/บรกิารที่ด ีมคีุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ ีและยัง่ยนืกบัลกูคา้อย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น า
ขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หนี้ : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมคีวามซื่อสตัยใ์นการด าเนิน
ธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี้ โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย และกตกิาที่
ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอื
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติในการค้ากบัคู่ค้า ตลอดจนการปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ 
อย่างเคร่งครดัและมกีารปฏบิตัิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมรวมถึงการช าระคืนตามก าหนด 
เวลาการดแูลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หนี้ล่วงหน้า 
หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 
ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้ง่มอบ และผูใ้หบ้รกิาร โดยปฏบิตัิ
ตามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิผูส้ง่มอบ และการพฒันาผูส้ง่มอบ  

คู่แขง่ : ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบัหลกั
ปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการคา้ และยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัทีด่อีย่างเสมอภาคกนั ไม่กดี
กนัผู้อื่นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกจิ ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ีและโจมตคีู่แขง่โดยปราศจากมลูความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใด ๆ 
ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั  

ภาครฐั : ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบั
เจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าที่
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ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบนต่างๆ 
ต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

: มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ใน
ดา้นความปลอดภยั คุณภาพชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนกัถงึคุณภาพ
ชวีติของชุมชนและสงัคม  สง่เสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนค านึงถงึ
การด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิงานและการตัดสนิใจ การ
ด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบธุรกจิของบรษิทั
ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจดัให้มีการ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมจีติส านึกและมคีวามรบัผดิ 
ชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนที่
บรษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกจิ  ให้
ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่
ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าที ่เพื่ออ านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 
และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษทางวนิัยสงูสุดแก่พนักงานที่กระท าความผดิดงักล่าว  อกีทัง้ส่งเสรมิให้พนักงานมี
ความรูค้วามเขา้ใจ โดยการจดัสมัมนาและอบรมเกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ของบรษิทั เพื่อเป็นการใหค้วามรู ้และทบทวนขอ้มูลเกีย่วกบัการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่    มาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประกอบดว้ย 

1) นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  
2) นโยบายว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 
3) นโยบายว่าดว้ยการรบั ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 
4) นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน   และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

หรอืขอ้รอ้งเรยีน 
บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งที่
จะเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  เพื่อน าไปใช้
ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล  

2) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  สรุปได้
ดงันี้ 

- จดัให้มกีารฝึกอบรม ผู้บรหิารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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- จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่งที่
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีการก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการไวเ้ป็นมาตรฐาน (ใหป้ฏบิตัติามนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท า
ผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน   และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั)  

3) แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการ
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้ 

- ก าหนดให้ ผูบ้รหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมนิเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้  

- ก าหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง การก ากบัดูแลกจิการ และให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย
น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน   

บรษิทัมนีโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าความผดิ โดยยดึหลกัความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสมัพันธ์อันดีภายในองค์กรเป็นส าคัญ ดังนัน้พนักงานผู้ยื่นค าร้องทุกข์และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัค าร้องทุกข์ทีก่ระท าไปโดยสุจรติใจย่อมก่อใหเ้กดิประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่บรษิทั และพนักงานเป็น
ส่วนรวม ดงันัน้ พนักงานผูย้ื่นค ารอ้งทุกข ์ พนักงานผูใ้หถ้้อยค า ใหข้อ้มูล ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืใหพ้ยานหลกัฐานใด
เกีย่วกบัการรอ้งทุกข ์และพนกังานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาค ารอ้งทุกข ์เมื่อไดก้ระท าไปโดยสุจรติใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้ยุ่งยากประการใดแก่บรษิทักย็อ่มไดร้บัการประกนัจากบรษิทัวา่จะไมเ่ป็นเหตุหรอืถอืเป็นเหตุทีจ่ะเลกิจา้ง ลงโทษ 
หรอืด าเนินการใดทีเ่กดิผลรา้ยต่อพนักงานดงักล่าว โดยบรษิทัจะใหก้ารเอาใจใส่และพจิารณาดว้ยความเป็นธรรม  
เพื่อด ารงไวซ้ึง่บรรยากาศการแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  ดงันี้ 

1. CG Report ของบรษิทั สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้  
- โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839-130 ต่อ 153 และ 176 
- E-mail : cgreport@pjw.co.th  

2. ส านกังานเลขานุการบรษิทั โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง  
- ที ่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 
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3. ส านกัตรวจสอบภายใน สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้  
- โทรศพัท ์หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 ต่อ 176 และ 168 
- โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง  

ที ่ ส านกังานตรวจสอบภายใน 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

4. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ สามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางต่อไปนี้ 
1) E-mail    

- คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : Taxspecialist2007@pjw.co.th 
 โทรศพัท ์หมายเลข 02-514-4334 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ Email : ac-secretary@pjw.co.th  
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการพิจารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

2) จดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นสง่โดยตรง 
ที ่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
เลขที ่28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

ทัง้นี้ การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุความจรงิหรอืพฤติการณ์ให้ชดัเจน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่า  การพจิารณาแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน จะ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  
ส าหรบัขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจะรกัษาไวเ้ป็นความลบั 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิัท ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมูลทางการเงนิอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 
ทัง้การรายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ที่ส าคญัที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่
ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัทมกีารจดัท าเว็บไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิัท โดย
เปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลทีด่ตีามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัย ์และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มูลรายงานประจ าปี งบการเงนิ นโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ลกัษณะการ

mailto:Taxspecialist2007@pjw.co.th
mailto:ac-secretary@pjw.co.th
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ประกอบธุรกจิ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่พมิพ์ การเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และโครงสรา้งกลุ่มธุรกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อ ใหข้อ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การจดัท า
ประชุมนกัวเิคราะหแ์ละแถลงขา่วผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ 
บรษิัทได้เขา้ร่วมโครงการบรษิัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิและการ
ด าเนินงานของบรษิัททุกไตรมาสและประจ าปี และมกีารจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน 
นอกจากนี้ยงัร่วมกจิกรรมกบัตลาดสง่เสรมิผูล้งทุนไทย จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ (Company’s Visit)  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพยีงพอในงบการเงนิ  ซึง่ในการ
นี้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิ  และระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และรายงานให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 
 
หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :  -  คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั   
- คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ใหก้บับรษิทั  โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทัง้มบีทบาทส าคญั
ในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ตลอดจนด าเนินกจิการของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริต มีจริยธรรม ภายใต้
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้การก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นอุตสาหกรรม ด้านบญัชกีารเงนิ ด้านธุรกจิ ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
บรหิารภาวะวกิฤต ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการและเพศ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสยีงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน ซึง่มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 1 ท่าน  

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุน้รายใหญ่
จ านวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)   และ
กรรมการอสิระจ านวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ)   ทัง้นี้ 
จ านวนกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนดไว้ใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    ซึ่งก าหนดระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการอสิระแต่ละท่านไวท้่านละไมเ่กนิ 9 ปี ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านัน้อาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกหาก
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 
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ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีน
บรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิาร เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ  ซึง่คณะกรรมการชุด
ย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั 
เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ า ทัง้นี้ 
บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั กบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุล
อ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
ผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด   
โดยประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิงานด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิัท ได้
ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 
บรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 
5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้นี้ตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานให้
มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ รวมทัง้หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน 
และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

- การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการ และการบรหิารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารถูกเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล
เดยีวกนักบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าและมสี่วนส าคญัในการตดัสนิใจเรื่องนโยบายของบรษิทั 
อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดพ้จิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบั
ฝา่ยจดัการ เป็นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  ตลอดจนท าหน้าทีป่ระธาน
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ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิัท ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจ าวนั  แต่ให้การ
สนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่าง
สม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบ
อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอยีดอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั  ไดใ้ห้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้นี้ คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มกีาร
ทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บรษิทัมกีารสื่อสารใหทุ้กคนในองคก์ร
ไดเ้ขา้ใจถงึนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองค์กรปฏบิตัติาม
นโยบายทีก่ าหนด 

และจากการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2556   ไดม้ี
มตอินุมตัใิหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เปลีย่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ เพื่อมี
บทบาทหน้าที่ ส่งเสรมิ ศกึษา ปรบัปรุง ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการ และ
จรยิธรรมธุรกจิ ของบรษิทัใหเ้ป็นปจัจุบนัและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด าเนินธุรกจิทีถู่กต้องและเป็นธรรม โดยมนีโยบายทีจ่ะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพื่อใหน้ ามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นแนวทางการปฏบิตั ิ  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ะด าเนินธุรกจิ
อย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยผ่าน
การอบรม และการสือ่สารภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ค่านิยม และแนวทางปฏบิตังิาน ทีทุ่กคนพงึปฏบิตัติน และปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ขอ้มูลภายในและการรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ทรพัย์สนิทางปญัญา 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง การปฏบิตัต่ิอพนักงาน และ
ความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึ
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า 
การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้   
และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ ์
หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว   และในการพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดใหผู้้
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ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัิ
ในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท ารายการใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเงื่อนไข เสมอืน
ท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่หมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัท  จะต้องแจ้งให้บรษิัททราบ และรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนับ
จากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง  และซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัทในช่วง 1 เดอืน ก่อนที่งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

- ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร 
และระดบัปฏบิตัิงานที่มปีระสทิธภิาพ   ทัง้นี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความ
มัน่ใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ ช่วยปกป้อง
คุม้ครองทรพัยส์นิไม่ใหร้ัว่ไหล สญูหายหรอืจากการทุจรติประพฤตมิชิอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงนิมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งและช่วย
คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของ
ผูป้ฏบิตัิงานและผูบ้รหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้
สนิทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุม และ
ประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่า่ยบรหิารจดัใหม้ขี ึน้  รวมทัง้ไดจ้ดัท าและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ 
นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัให้ความส าคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการทีผ่ดิปกต ิ  

โดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิขอ้มูลทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิ 
และไม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างสม ่าเสมอ  ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สอบทาน
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท ได้ปฏบิตัิตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดย
รายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง   
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- การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในดา้นการบรหิารความเสีย่ง และเป็นผูร้บัผดิชอบก าหนด
นโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องค์กร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งขององค์กร  
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  โดยปจัจุบันบริษัทได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามนโยบายที่
ไดก้ าหนดไว้ โดยมหีลกัการก าหนดว่า หากมคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกจิไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว  บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่าน้ี 
ตลอดจนการทบทวนอนุมตัวิสิยัทศัน์ ภารกจิ หรอืกลยุทธข์องบรษิทัในทุกปี รวมถงึมกีารตดิตามดูแลให้
มกีารน ากลยุทธ์ของบรษิัทไปปฏิบตัิตาม พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการ
ท างานที่ตระหนักถึงความส าคญัของความเสีย่ง ท าความเขา้ใจสาเหตุของความเสีย่ง และด าเนินการ
แกไ้ข อาท ิการปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้
เครื่องมอืเพื่อช่วยในการป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนั
และลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ และในทางกลบักนั การด าเนินการอย่างเป็นระบบดงักล่าวขา้งต้น 
จะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถได้รบัประโยชน์จากโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ ทีจ่ะสรา้งคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร
ดว้ย 

- รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลใหม้กีาร
จดัท ารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มี
การเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมฝี่ายบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีา
ประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทีส่ าคญั  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิ  ด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่าง
ครบถว้น  และสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี  เพื่อใหก้รรมการสามารถจัดสรรเวลา
และเขา้ร่วมประชุมได ้โดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยมี
การก าหนดวาระทีช่ดัเจน  น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วนัท าการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการ
อา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ
ทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนัต่อ
เหตุการณ์  
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ในการประชุมประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูร้่วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอยีดขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง 
เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้ือมตขิอง
เสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดใหม้จี านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่
กรรมการจะลงมตติอ้งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมและ / หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหากกรรมการ
อสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้อง
ด าเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

ในกรณีทีก่รรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบรษิทั บนัทกึขอ้คดัคา้นไว้
ในรายงานการประชุม หรอืยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครัง้เลขานุการบรษิัทได้เขา้ร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทกึ
รายงานการประชุม และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ี่
ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสบืคน้อา้งองิ โดยปกตคิณะกรรมการบรษิทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเวน้แต่มเีหตุจ าเป็น ซึง่
จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากนี้  คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มฝีา่ยบรหิารร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม  

4.  ค่าตอบแทน 

บริษัทพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผล
ประกอบการของบรษิทั ความเหมาะสมและเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกนักบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีง
กบับรษิัท และอ้างองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทจดทะเบยีน น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี  

บรษิทัมนีโยบายจา่ยค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู  โดยมคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง อนัได้แก่ ประธานกรรมการบรหิาร  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัให้
อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเป็นอตัราทีแ่ขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะดูแลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ
ไว ้ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความเหมาะสมกับ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  
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5. การพฒันาความรูก้รรมการ ผูบ้ริหาร  และเลขานุการบริษทั 

บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เขา้ร่วมอบรม/สมัมนาหลกัสตูร
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบรษิัท เช่น หลกัสูตรทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานหรอืองคก์รอสิระต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างต่อเนื่องตลอดปี   โดยกรรมการของบรษิทั
มปีระวตัไิดเ้ขา้รบัอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยแลว้ (ดงัรายละเอยีดตามขอ้มูลประวตัขิอง
กรรมการแต่ละท่าน) รวมถึงจดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส่งเสรมิให้มกีารพบปะ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ
กรรมการใหม่ ฝา่ยจดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึ
การจดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองรายคณะ และประเมนิคณะกรรมการ
ชุดย่อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา และใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารน าไปปรบัปรุงพฒันาให้
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแบบรายคณะและแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 
- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
- ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ  

- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
โดยในแต่ละหวัขอ้จะมขีอ้ย่อยใหก้รรมการใหค้ะแนน และจะน าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลีย่เป็นคะแนนของ

กรรมการทัง้ชุด โดยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล คดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทัง้หมด ดงันี้ 

มากกว่ารอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม 
มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดมีาก 
มากกว่ารอ้ยละ 65 = ด ี
มากกว่ารอ้ยละ 50 = พอใช ้
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรงุ 
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ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2559 

รายการ ผลการประเมิน เกณฑ ์
ประเมนิคณะกรรมการบรษิทั 94.17 ดเียีย่ม 
ประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 93.41 ดเียีย่ม 
ประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 89.17 ดเียีย่ม 
ประเมนิคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 95.00 ดเียีย่ม 

7. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของผูด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เป็นประจ าทุกปี โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และใชด้ชันีวดัความส าเรจ็ขององคก์รเทยีบกบัความส าเรจ็ของเป้าหมายและแผนงานประจ าปี  ความสามารถหลกั 
(Core Competency) ความสามารถในการบรหิารจดัการ (Managerial Competency) โดยผ่านการน าเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และแจ้งผลการประเมนิและความคดิเหน็ของกรรมการใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารรบัทราบเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาต่อไป 

8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผูบ้รหิาร
เพื่อสบืทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อให้สามารถด าเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถคดัเลอืกบุคลากรทีม่ศีกัยภาพตามสมรรถนะและมคีวามพรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งงานทีส่ าคญัดงักล่าว โดย
ใชห้ลกัการพฒันาสายอาชพี (Career Management) และแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Talent Management and 
Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑใ์นการสรร
หากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหไ้ดร้บัทราบและเขา้ใจขอบเขตการพฒันาเพื่อให้
เตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนืไปพรอ้มกบับรษิทั อนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธไ์ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

วธิกีารและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด และสามารถ
สบืทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประเมนิการปฏบิตังิานและความรู ้ของผูบ้รหิารทีม่รีะดบัความสามารถที่
ตอ้งการในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
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ผูท้รงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยโครงสรา้งการบรหิารงานของคณะกรรมการตอ้งมคีวามหลากหลาย ในดา้น
ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นธุรกจิ ด้านการจดัการ ดา้นการตลาดระหว่าง
ประเทศ ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤต ิดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบรษิทั ตามอ านาจ
หน้าที ่ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นส าคญั  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระมี
จ านวน 3 ท่าน ซึง่รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และรายละเอยีด
การเขา้ร่วมประชุมในปี 2559  มดีงัต่อไปนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม 
(ครัง้) 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการอสิระ 

7/7 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 7/7 
3. นายณฐัวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 7/7 

โดยม ีนางสาวสพุตัตรา  นิจจะยะ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ทัง้สามท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบญัช ีภาษีอากร การเงนิ 
การบรหิารจดัการ การบรหิารความเสีย่ง และประสบการณ์เพยีงพอ ทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ
การเงนิ 

ในปี 2559 มกีารประชุม 7 ครัง้ โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั และมกีารประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชภีายนอกและผูบ้รหิารสงูสุดดา้นบญัชแีละการเงนิ ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิ
ประจ าปี 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  3  ปี 
2. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   3  ปี 

ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ กรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี นอกจาก
การพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก 
2. ตาย 
3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบันี้ 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่น
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หนังสอืลาออกต่อบรษิัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออก ทัง้นี้บรษิทัต้องแจง้การลาออกพรอ้มส่งส าเนาหนังสอืลาออก
ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ย กรณีทีก่รรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง บริษัทจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศทราบ โดย
กรรมการตรวจสอบทีถู่กถอดถอนนัน้ มสีทิธชิีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ หรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏบิตังิานของคณะกรรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกจิการมคีวามต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้ ใหบุ้คคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
แทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทีต่นแทน 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พจิารณาใหค้วามเหน็และใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและอตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย
บรหิารเป็นผูอ้นุมตั ิ

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพฒันา และให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเรื่องการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีไวเ้ป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธิผล รวมถึงการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
ความเสีย่งและการประเมนิความเสีย่งทุกดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6. ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิาร ในการพจิารณา และ
ใหค้วามเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 
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10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได้รบัจากการปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

11. ก ากบัดแูลใหม้กีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพ่นกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยัหรอืพบ
เหน็การกระท าอนัควรสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอื
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่าบรษิทัมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ 
และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม 

12. ควบคุมดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 

13. ในกรณีที่พบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการรายงานต่อ
คณะกรรมการของบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการเหน็สมควร 
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
14.  พจิารณาและทบทวนเพื่อปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ อย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ เพื่อใหค้รอบคลุมภาระหน้าทีต่ามแนวปฏบิตัทิีด่ ีและสอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

15. ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ 

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง
ใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร จงึมมีติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 
ท่าน และผูบ้รหิารระดบัสงูจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนและตรวจ
ตดิตามปจัจยัเสีย่งและผลกระทบดา้นต่างๆ ของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้ดา้นการเงนิ ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้น
สภาพแวดลอ้มและการตลาด ดา้นกฎหมาย รวมถงึ การก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิาร
จดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิัทอย่างเหมาะสม โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  ตามที่
คณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 มดีงัต่อไปนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม 
(ครัง้) 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 
2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 
3. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ 
4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2/2 
2/2 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 
6. ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 
โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและวางกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัรวมถงึจดัท า

แผนงานการบรหิารความเสีย่งและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลุมความเสีย่งดา้นต่างๆทีม่ี
ผลต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  อนัไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ ความเสีย่งจากการบรหิารธุรกจิบนสภาพแวดลอ้มทีม่กีารแข่งขนัและมกีารเปลีย่นแปลง
แบบพลวตั ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรอืนโยบายภาครฐั ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของกจิการ ความเสีย่งการเกดิทุจรติ เป็นตน้ 

2. พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบ 

3. รบัทราบ พจิารณา และใหค้วามเหน็ในผลการประเมนิความเสีย่ง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสีย่ง 
และแผนปฏบิตักิารเพื่อจดัการความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งที่
เพยีงพอและเหมาะสม 



 
 

69 
  

รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

4. ดูแลและสนับสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่งองค์กรประสบความส าเรจ็ เสนอแนะวธิป้ีองกนั และวธิลีดระดบั
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดไวอ้ย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหร้ะบบการปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

6. ให้ค าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิาร และคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการปรบัปรุง และพฒันาระบบ
บรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

7. รายงานความเสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร รวมถงึสถานะของความเสีย่ง แนวทางในการจดัการความเสีย่ง ความ
คบืหน้า และผลของการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อรบัทราบเป็นประจ า 

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นอิสร ะ
เกีย่วกบักรอบ ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่งใหแ้ก่สว่นบรหิารความเสีย่ง 

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจาก
ปจัจยัภายในและภายนอก 

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

11. มอี านาจในการพจิารณาแต่งตัง้คณะท างาน หรอืบุคลากรเพิม่เตมิ หรอืว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญอสิระจากภายนอก
ไดต้ามความจ าเป็น เพื่อใหง้านการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

13. จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี และมกีารน าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2557 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏบิตัิหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รวมถงึพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบรษิัทและมคีุณสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หนึ่งของ
กรรมการทัง้คณะ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิัท มจี านวน 3 ท่าน โดย
รายนามของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมใน
ปี 2559 มดีงัต่อไปนี้ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม 
(ครัง้) 

1. ดร.ด าร ิ สโุขธนงั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการอสิระ 

1/1 

2. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 1/1 
3. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

  โดยมนีายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 

1.1.1 พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบคณะกรรมการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์รและสภาพ 
แวดลอ้มการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ  และพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการ ทัง้ในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่าง และ/หรอืกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง และ/หรอื แต่งตัง้
เพิม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.1.4 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัก่อนการประชุม
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

1.1.5 จดัใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

1.1.6 จดัท าแผนพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปจัจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิที่
กรรมการด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัท มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นตน้ 

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสรา้งค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ใหแ้ก่
กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัโดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสม
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 
และ/หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 
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1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 

1.3.1 แต่งตัง้ทีป่รกึษาประจ า และ/หรอืว่าจา้งทีป่รกึษาเฉพาะโครงการ เพื่อใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีจ าเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของทีป่รกึษาดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัไดต้ามความ
จ าเป็นและสมควร 

1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
และน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.3 ปฏบิตัิงานอื่นใดเกี่ยวกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

1.3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

1.3.5 จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี และมกีารน าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ซึง่มรีายชื่อดงันี้ 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิาร 
3. นางมาล ี เหมมณฑารพ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

 กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจ
การบรหิารต่าง ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งันี้  

1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ 
และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. พจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทศิทาง และ กลยุทธ์ การ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั การขยายกจิการ ก าหนดแผนการเงนิ งบประมาณ การบรหิารทรพัยากรบุคคล การ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดต่อไป 
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3. มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างาน เพื่อการด าเนินกจิการหรอืการบรหิารงานของบรษิทั 
และการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึง
ควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามนโยบาย
และเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และ
ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  

5. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายบริหาร เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 

6. มอี านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกจิของบรษิัท แต่ละรายการ
ภายในวงเงนิไม่เกนิ 30 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

7. อนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้  

8. มอี านาจพจิารณาอนุมตัิ การกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใด ๆ ของบรษิัท ส าหรบั
ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 30 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัและกรณีที่ต้องใช้ทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ต้องน าเสนอขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการของบรษิทั 

9. พจิารณาการเขา้ท าสญัญาเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัทีก่่อใหเ้กดิรายได ้  ซึง่มอีายุสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงไม่เกนิ 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกนิ 100 ล้านบาท แต่ไม่เกนิงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

10. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การเลกิจา้ง 
การก าหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนักงานระดบัผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายหรอืเทยีบเท่า
ขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

11. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

12. ด าเนินการอื่นใด  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้นี้การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด
กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการใน
เรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) 
เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกจิปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก าหนด  
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การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 กรรมการอิสระ 
บรษิทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ  เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมี
กรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิองผู้
ทีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรรมการอสิระจะมคีุณวุฒกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท า งาน 
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั
ต่อไป ทัง้นี้ หากมกีรรมการอสิระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้
กรรมการอสิระทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดขา้งต้นเขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ี ซึ่งมผีู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบัเงินเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษทั 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่6/2557 วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 ได้มมีติในที่ประชุมจดัตัง้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทั  โดยใหผู้้ถือหุ้นใหญ่และ/หรอืตวัแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละ
กลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒติามสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  กรรมการ  กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัร่วมกนัเสนอรายชื่อ
บุคคลทีม่คีุณวุฒ ิประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะใช ้Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมอืในการพจิารณาคุณสมบตั ิ
ซึง่จะใหค้วามส าคญัต่อผูม้ทีกัษะ และประสบการณ์ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั และคุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่
มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3. มคีุณลกัษณะทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทั 
ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ (Accountability, Care and 
Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารที่ระบุไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท และกรรมการที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้  ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ให้จบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลา
ออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่า
ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด้ 

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และ
มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท กรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอสิระ และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
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ล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
ต้องมคีุณสมบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบญัชหีรือการเงนิที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงนิ รวมถงึการท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการได้ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการทัง้คณะ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมคีวามรู้
ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาและ
คดัเลอืกบุคคลผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการ
บรษิทัดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝา่ยจดัการซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ
งานดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์รไดน้ า ระบบการบรหิารความเสีย่งไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ครอบคลุมความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิขององคก์รอย่างครบถ้วน โดยกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล และจะต้องไดร้บัการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยการ
แต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูบ้รรจุและแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทั เขา้เป็นพนักงานใน
ระดบัต่างๆ  ทัง้นี้การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบังานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

บรษิัทได้มกีารก าหนดนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งในบรษิัทอื่นของกรรมการบรษิัท  (รวมถึงประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ทีีก่ าหนดหรอืแนะน าโดยหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีก่ าหนดใหก้รรมการบรษิทัจดทะเบยีนควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น
ไม่เกนิ 5 บรษิทั เนื่องจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในจ านวนที่มากเกนิไป อาจมผีลต่อประสทิธภิาพในการ
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ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารพจิารณาก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีก่รรมการ
แต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัภิายในในการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดย
ใหก้รรมการแจง้ล่วงหน้าก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบรษิทัและองคก์รต่าง ๆ มายงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการ ซึง่จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์และเลขานุการบรษิทัท าหน้าทีแ่จง้การ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งใน
บรษิทัอื่นของกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในรายงานประจ าปี และส าหรบัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์ร
อื่นของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัตัง้แต่รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้ไปนัน้ (รวมถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) บรษิทั
ไดก้ าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

การพฒันาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในระบบการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ผู้บรหิาร  และเลขานุการบรษิัท ได้เข้ารบัการอบรม
สมัมนาในหลกัสตูรหรอืร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืองคก์รอสิระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมี
กรรมการเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้อย่างน้อย 1 ครัง้ 

ในการพฒันาความรูข้องกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิความรูแ้ละทกัษะในดา้นที่
กรรมการแต่ละท่านยงัขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึง่เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูป้ระสานงานกบั
กรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรการอบรมเหล่านัน้ 

รายละเอยีดการเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ  ของ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานุการบรษิทั ในปี 2559 

ปี 2559 ต าแหน่ง 
เดอืน 

ทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

หลกัสตูร สถาบนัทีจ่ดัหลกัสตูร 

1. นางสาวจรญัญา  
แสงสขุด ี

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

- กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

- กรรมการอสิระ 

(ม.ิย.) (1 วนั) 
 

 Audit Committee 
Forum (R-ACF) 

 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

2. คุณณฐัวุฒ ิ  
เขมะโยธนิ 

- กรรมการ
ตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

- กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

- กรรมการสรรหา
และก าหนด

(ต.ค.) (1 วนั) 
(พ.ย.) (1 วนั) 
 

(พ.ย.) (2 วนั) 
 

 Driving Company 
Success with IT 
Governance (ITG) 

 การบรหิารความเสีย่งขัน้
พืน้ฐาน 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  
 

สภาวชิาชพีบญัช ีใน
พระบรมราชปูถมัภ ์
 

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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ปี 2559 ต าแหน่ง 
เดอืน 

ทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

หลกัสตูร สถาบนัทีจ่ดัหลกัสตูร 

ค่าตอบแทน 
- กรรมการอสิระ 

3. ดร.พริุฬห ์  
เหมมณฑารพ 

- กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

(พ.ย.) (2 วนั) 
 
(พ.ย.) (1 วนั) 

 การบรหิารความเสีย่ง
ขัน้พืน้ฐาน 

 การบรหิารความเสีย่ง
ขัน้ Advance 

สภาวชิาชพีบญัช ีใน
พระบรมราชปูถมัภ ์
 

4. นางพรมิ     
ชยัวฒัน์ 

- ประธานเจา้หน้าที่
สายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

- เลขานุการบรษิทั 

(ก.ค.) (1 วนั) 
 
(พ.ย.) (2 วนั) 
 
(พ.ย.) (1 วนั) 
 
(ก.ย.) (2 วนั) 
 

 Consolidated Financial 
statements 

 การบรหิารความเสีย่ง
ขัน้พืน้ฐาน 

 การบรหิารความเสีย่ง
ขัน้ Advance 

 การจดัท างบการเงนิรวม
(และการจดัมลูค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย)์
กรณีศกึษาการจดัท างบ
การเงนิของบรษิทัจด
ทะเบยีน ปี 2559 

สภาวชิาชพีบญัช ีใน
พระบรมราชปูถมัภ ์
 
 
 

 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบสงูสุดในการบรหิารจดัการธุรกจิ และการด าเนินงานของบรษิัทรวมถึง
การบรหิารงานบรษิัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัรบัผิดชอบ
ก าหนดวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทย่อยและก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้รวมถงึรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปอย่างถูกต้องและเพยีงพอ ตลอดจนมกีารก าหนด
นโยบายตรวจสอบตดิตามการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง โดยมสี านัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านกัเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นนี้ 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูล
ภายในของบรษิทั ไม่น าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ท าการ
ซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดย
ใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
นอกจากนี้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งซึง่อยู่ในหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้มูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใชป้ระโยชน์

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
http://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH
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จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัภายใน 1 
เดอืน ก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างน้อย 3 วนั   ทัง้นี้ขอ้บงัคบัดงักล่าวให้
รวมถงึคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิารและลกูจา้งของบรษิทัดว้ย 

นอกจากนี้บรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเขา้ใจในภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์อง
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทั
รบัทราบเพื่อจดัท าบนัทกึการเปลีย่นแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล   เพื่อ
น าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 

ทัง้นี้บรษิทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใช ้ หรอื
น าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา 
การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืให้
ออก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชทีุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ี ่กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีหากผู้สอบ
บญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่ง
ใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 

ส าหรบังบการเงนิปี 2559 ของบรษิัทได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ โดยนายพจน์ อศัวสนัติชยั ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4891 แห่งส านกังานสอบบญัชบีรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 
2560 และปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีารจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้  

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2560 รอบปีบญัช ี2559 

1. ค่าสอบบญัช ี 1.905 ลา้นบาท 1.835 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities :CSR) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิโดยการน าแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม มาเป็นหลกัการด าเนินงานภายใต้กรอบค่านิยมขององคก์ร 
(Core Value) ดงันี้ 
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นโยบายและภาพรวม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 
ภายใตก้ารด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยมหีลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้แนะน าของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบั
การด าเนินการทีม่อียู่แลว้ ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน  รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิ (Code of 
Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   สื่อสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสือ่สารภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ะ
ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยี ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม 
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏบิตัิงาน ที่พนักงานทุกคนพงึปฏบิตัิตน และปฏิบตัิงานตามกรอบ
จรรยาบรรณทีก่ าหนดไว ้อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการอย่างแทจ้รงิ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในเรื่องการมสีว่นร่วมในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดก้ าหนดแนว
ทางการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้ได้ก าหนดหลกัการใน
จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  และก าหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนในบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิ ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ที่
อาจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบน
ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  และได้มีการก าหนด
บทลงโทษทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    

นอกจากน้ี บริษทัได้มีการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
ดงัน้ี 

1. บรษิทั ท าการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกคน ให้รบัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์
ประกาศตดิบอรด์ประสมัพนัธ ์อบรม และกจิกรรมของบรษิทั อกีทัง้ยงัสือ่สารไปยงับุคคลภายนอก นกั
ลงทุน โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. บรษิทั จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน หากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการกระท าทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ บรษิทัมมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้รื่อง
ดงักล่าวน ามาด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิรรมต่อไป 

3. บรษิทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2559 บรษิทั ไม่พบประเดน็ปญัหาขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการ
ด าเนินงานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนการละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิแต่อย่างใด 
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ทัง้น้ี รายละเอยีดของนโยบายและการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.pjw.co.th   ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกจิการ 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษิทัสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน  ไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในธุรกจิ
ของบรษิทั และกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชือ้ชาติ เพศ 
สผีวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรอืพกิาร หรอืสถานะอื่นใดที่
มไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตัิงาน โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธิมนุษยชนยงัครอบคลุมไปถึง
บรษิทัในเครอืและคู่คา้ 

บรษิทัใหข้อ้มูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงาน เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและสภาพทีแ่ทจ้รงิ
ขององคก์รธุรกจิ สนบัสนุนการหารอื/ความร่วมมอืระหว่างนายจา้งกบัพนักงานและตวัแทนพนักงานเพื่อใหเ้กิด
การพฒันาคุณภาพชวีติการท างาน เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึง่ครอบคลุมถงึการมี
อสิระในการใหค้วามเหน็โดยปราศจากการแทรกแซงการไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดั
ใหม้ชี่องทางการสือ่สารเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเสร ี

ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทั ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบรษิัท ไม่มกีรณีพพิาททาง
กฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิองผูบ้รโิภค และการด าเนินธุรกจิการคา้แต่ประการใด 

 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมนีโยบายปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิาร 
และการพฒันาศกัยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเป็นปจัจยัส าคญัในการผลกัดนั
องคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็  ดงันัน้จงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ เสรมิสรา้ง
วฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนกังานใหม้คีวามกา้วหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี และปฏบิตังิานดว้ยจติส านึกถงึความปลอดภยัและค านึงถงึ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติ และความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดลอ้ม
การท างาน รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษิัท ตระหนักถึงความส าคญัต่อความปลอดภยัในชวีติ  สุขภาพอนามยัในการท างานของพนักงาน
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั โดยบรษิทัไดร้บัการ
รบัรองระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 มาตัง้แต่ปี 2556 ทัง้นี้ มกีารด าเนินงาน
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

บรษิทั สนับสนุนให้พนักงานปฏบิตังิานได้อย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานทีท่ างานที่ดี บรษิัท 
มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้น
ความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ีรวมถงึ ดแูล
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จากการรณรงคส์ง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานสง่ผลใหใ้นปี 2559 อตัราการเกดิ
อุบตัเิหตุโดยรวมลดลงจากปีทีผ่า่นมา 
 
    อตัราการเกิดอบุติัเหต ุ(ครัง้)   อตัราการหยุดงานจากการบาดเจบ็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ท างานให้ถูกสุขลกัษณะ และมีการรณรงค์ให้ด าเนินโครงการและกจิกรรมสร้างจติส านึกด้านความ
ปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง  

1) กิจกรรม TPM – 5ส. 
บรษิทั ไดจ้ดัใหพ้นักงานทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของส านักงาน 
และบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน 

2) โครงการสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน 
บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารจดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้วามรูแ้ละ
เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบตัิเหตุในการปฏบิตัิงาน เช่น นิทรรศการสปัดาห์ความ
ปลอดภยัในการท างาน ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่22,25 มกราคม 2559 ทีผ่่านมา 

3) โครงการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมุ่งเน้นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ในการ
ปฏบิตังิานและวธิปีฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ไม่คาดฝนั เช่น อบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2559, อบรมหลกัสตูรการวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั, อบรมหลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

4) กิจกรรม Safety Talk  
ในสปัดาห์ของการท างาน บรษิัทได้จดัให้มกีจิกรรมในการพูดคุย และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหม่ๆ 
เกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัในการท างานกบัพนกังานอยู่เสมอ 
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ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 

บรษิทัก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ระบบการใหผ้ลตอบแทนเป็นไป
ตามความรูค้วามสามารถ และผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึง่บรษิทัใชก้ารก าหนดตวัชีว้ดัเป็นรายบุคคล 
(KPI : Key Performance Index) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร เป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลและ
เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

สวสัดกิารอื่นๆทีส่ าคญั ซึง่เป็นไปตามต าแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลีย้งชพี การจดัท า
ประกนัสขุภาพ ประกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสขุภาพประจ าปี เบีย้เลีย้งต่างๆ การจดังานเลีย้งประจ าปี กฬีาส ีและอื่นๆ 

การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สมัมนา การดงูาน เพื่อรองรบัการขยายตวัของธรุกจิและสง่เสรมิโอกาสการเตบิโตในหน้าที ่ ตามสายวชิาชพีและ
ความสามารถอย่างเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการกระตุ้นใหพ้นักงานไดน้ าศกัยภาพของตนเองไปสรา้งประโยชน์
โดยฐานะของพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม  เพื่อสรา้งพนักงานใหเ้ป็นคนเก่งและด ี มสีมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัทศิทาง
และวฒันธรรมองคก์ร ตามค่านิยมหลกั   

การเตรยีมความพรอ้มพนักงานสู่การเติบโตทางวชิาชพีดว้ยการเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน ความรู้
ตามลักษณะงาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็นผู้น าด้วยการเรียนรู้
หลากหลายรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามระดบัพนกังาน ดงันี้ 

 ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
 การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 หลกัการก ากบัดแูลกจิการ (CG), มาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธุรกจิ 
 แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) พฒันาศกัยภาพของ

พนกังานเพื่อรองรบัการเตบิโตในองคก์ร 
 การจดัแบบประเมนิ 360 องศา ของกลุ่มผูบ้รหิารซึง่ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิทัง้จากล่างขึน้

บน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) เพื่อเป็นการพฒันาและ
ปรบัปรุงตนเอง 

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทมีงานทีเ่ขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทัจงึเน้นการพฒันา ทกัษะการท างานเป็นทมี เพื่อ
รองรบัการท างานแบบขา้มสายงาน การพฒันาทกัษะการตดัสนิใจ และการแก้ไขปญัหาที่สะท้อนการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ 

 การเขา้ค่ายท ากจิกรรมพฒันาถ่ายทอดทกัษะการบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารระดบัสูงสู่ผูบ้รหิาร
ระดบักลางที ่สดีารสีอรท์ จงัหวดันครนายก  

 การเขา้ค่ายฝึกวนิยั ในการท างาน (วนิยัเขม้ ทมีงานแกร่ง องคก์รเลศิ KYT)  
 การพฒันาตนเองสู่ความส าเรจ็ (6 Steps of Successful Self Development)และนอกจากการ

สร้างทีมงาน ทางองค์กรยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้สามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามความตอ้งการของลกูคา้ ไดแ้ก่ 

 โครงการตรวจประเมินและประกันความรู้ความสามารถพนักงานปฏิบัติการ (Knowledge 
Assurance) 

 โครงการจดัตัง้โรงเรยีนช่าง ส าหรบัช่างเทคนิค และช่างซ่อมบ ารุง 
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ในปี 2559 บรษิทัฯ มจี านวนชัว่โมงการอบรมพนกังานทัง้หมด 17,899 ชัว่โมง ซึง่คดิเป็นชัว่โมงการอบรม
พนกังานเฉลีย่อยู่ที ่12.08 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 

รปูกิจกรรม 

- การเขา้ค่ายท ากจิกรรมพฒันาถ่ายทอดทกัษะการบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารระดบัสูงสูผู่บ้รหิารระดบักลาง 
ที ่สดีารสีอรท์ จงัหวดันครนายก 

 

 

 

 

 

 

- กจิกรรมเขา้ค่ายฝึกวนิยัในการงาน (วนิยัเขม้ ทมีงานแกร่ง องคก์รเลศิ KYT)  

 

 

 

 

 
-  

- กจิกรรมสปัดาห ์CG (Corporate Governance) ประชาสมัพนัธห์ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

86 
 

รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- การพฒันาตนเองสูค่วามส าเรจ็ ( 6 Step of Successful Self Development) 

 

 

 

 
 
 

 
 

- การทดสอบ ตรวจประเมนิทกัษะการปฏบิตังิาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ความปลอดภยัในการท างาน จดักจิกรรม SAFETY WEEK เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถงึความปลอดภยัใน
การท างาน 

 

 

 

 

- การท าขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหว่างบรษิทักบัวทิยาลยัเทคนคิสตัหบี 
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- การท ากจิกรรมพฒันาความผกูพนัต่อองคก์ร (Engagement Program)   
- การจดักจิกรรมกฬีาปญัจวฒันาคพั ( ฟุตบอลคพั ) และงานประกวดเทพรีไีซเคลิในวนัสงกรานต ์

 

       

 

 

 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  
เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากบรษิทัตระหนกัดวี่าการทีล่กูคา้ไดร้บัสนิคา้/บรกิารทีด่ ีมมีาตรฐาน จะเป็นการ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคสามารถชว่ยใหล้กูคา้เพิม่รายไดม้ากขึน้ รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทีม่ต่ีอลกูคา้ มกีารพฒันายกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิารใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง รกัษาสมัพนัธภาพ
ทีด่แีละยัง่ยนืกบัลกูคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีผ่่านมาบรษิทัไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลักเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอย่างเขม้งวด ส่งผลให้
บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดงัต่อไปนี้ 

- ISO 9001 คอื ระบบการจดัการด้านคุณภาพ เพื่อทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูผ้ลติหรอืผูใ้ห้บรกิารไดจ้ดัตัง้
และรกัษาระบบการจดัการดา้นคุณภาพทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมจีุดประสงคท์ีจ่ะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต และการ
ใหบ้รกิาร ซึ่งสามารถใชไ้ดก้บัทุกประเภทธุรกจิในทุกอุตสาหกรรม บรษิทัจ าเป็นต้องมคีวามตระหนัก
และก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนรวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการจดัการที่มปีระสทิธิผล โดยบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

- Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรอืขอ้ก าหนดพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการผลติและควบคุม
เพื่อใหผู้ผ้ลติปฏบิตัติามและท าใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั มเีนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ 
คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ัง้และอาคารผลติ 
2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3. การควบคุมกระบวนการผลติ 
4. การสขุาภบิาล 
5. การบ ารุงรกัษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 

- Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึง่หมายถงึ การวเิคราะหอ์นัตราย จุดควบคุม
วกิฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึ้น ในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนิน
กจิกรรมใด ๆ โดยมกีระบวนการด าเนินงานเชงิวทิยาศาสตร ์คอืมกีารศกึษาถงึอนัตราย หาทางป้องกนั
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ไว้ล่วงหน้า รวมทัง้มีการควบคุม และเฝ้าระวงั เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกนัที่ก าหนดขึ้นนัน้ มี
ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

6. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในดา้นความ
ปลอดภยั คุณภาพชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ตระหนกัถงึคุณภาพชวีติของชุมชนและสงัคม  ตลอดจนค านึงถงึการด าเนินธุรกจิทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัทุกอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ   ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังาน
มจีติส านึกและมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบั
ชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เนื่องจากเศษ
พลาสตกิส่วนเกนิสามารถน ากลบัมารไีซเคลิใหม่ไดท้ัง้หมด  แต่อย่างไรกต็าม บรษิัทตระหนักถงึความส าคญั
ของสิง่แวดล้อมจึงได้จดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย โดย
ทีผ่่านมาไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 

- บรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการและการปฏิบตักิารดา้น
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิัท 
ซึง่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบรษิัท โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมนิภายนอกซึ่งมคีวามเป็น
อสิระ 

- บรษิทัไดม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความรอ้น แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- บรษิทัไดท้ าการคน้ควา้ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารผลติ รวมถงึการออกแบบสนิคา้ให้
มีน ้าหนักเบาขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างานร่วมกับลูกค้า 
สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

7. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 
บรษิทั ไดม้กีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ ใหก้า้วหน้าในเชงิเศรษฐกจิและการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุล

ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

- บรษิัทได้มกีารเขา้ร่วมโครงการพฒันางานวจิยัสู่นวตักรรม เพื่อเป็นการศกึษาแนวทางการสร้างและ
พฒันาสิง่ใหม่ เพื่อเพิม่รายไดห้รอืลดตน้ทุนของธุรกจิ 

- บรษิทัไดม้กีารน าโปรแกรม Finite Element Method (FEM) ช่วยในการจ าลองความหนาของ Parison 
เพื่อหาความหนาเนื้อพลาสติกที่เหมาะสม ช่วยในการขึน้รูปขวดดว้ย Blow molding โดยใชเ้ทคนิค 
Lateral cross section ท าใหล้ดขัน้ตอน, เวลาการค านวณ และไดผ้ลทีม่คีวามแม่นย ามาก ท าใหบ้รษิทั
สามารถลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการผลติและทดสอบได ้
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- บรษิทัก าลงัพฒันากระบวนการผลติสนิคา้ประเภท Automotive โดยใชโ้รบอทแทนแรงงานคนในดา้น
การเคลื่อนยา้ยและตกแต่งชิน้งาน (Process Development)  ปจัจุบนัโครงการไดถู้กอนุมตัจิากผูบ้รหิาร
แล้ว ซึง่ตอนนี้อยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการจดัซือ้โรบอท  เพื่อให้บรษิัทสามารถผลติสนิค้าให้ทนัต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้และลดตน้ทุนในการผลติ 

- บรษิัทได้มกีารพฒันาเกี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธภิาพของวตัถุดบิที่ใช้ผลิตสนิค้าประเภท Automotive  
โดยการเพิม่สารเตมิแต่งเขา้ไปผสมกบัวตัถุดบิ เพื่อเสรมิความแขง็แรงของชิน้งานท าใหไ้ม่ต้องใชแ้ท่ง
เหลก็มาเสรมิความแขง็แรงของชิน้งาน  ซึ่งปจัจุบนัก าลงัอยู่ในระหว่างการทดลองตามขอ้ก าหนดของ
ลกูคา้ 
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การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัไดม้กีารประเมนิความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มที่
มต่ีอบรษิทั  ทัง้ปจัจยัเสีย่งภายในและภายนอก สถานการณ์ทีเ่ป็นปจัจุบนัและความน่าจะเป็นในอนาคต หรอืโอกาสที่
จะเกดิความเสีย่งในหลากหลายมติอิย่างสม ่าเสมอ โดยเลง็เหน็ว่ามุมมองและความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีจะช่วย
ใหบ้รษิทั มคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนและครบถ้วนมากขึน้ จนสามารถน าไปใชว้างแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งและลดผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

การดแูลผูมี้ส่วนได้เสีย 
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การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร 

 

 

ผูถ้อืหุน้ 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
- ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย ์

- Website บรษิทั 
- กจิกรรม Opportunity Day 
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์
- Roadshow 
 

 

 

พนกังาน 

- การเขา้ร่วมประชมุ 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ ์

 

 

ลกูคา้ 

- การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์

- การประชุมผ่าน Conference 
- Website บรษิทั 

 

 

คู่คา้และเจา้หนี้ 

- กระบวนการคดัเลอืก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

 

 

คู่แขง่ 

- การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะสงัสรรค ์และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกนั 

 

 

 

ภาครฐั 

- การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มลู  
- Website ของบรษิทั 

 

 

 

ชุมชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

- การเขา้ร่วม และใหค้วามสนบัสนุน
กจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านผูน้ าชมุชน  
- การใหค้วามช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์
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การด าเนินธรุกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัมแีนวทางในการด าเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทศิทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมคีวาม
สอดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และสอดรบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วน
ไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและพฒันาอย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรุปผลการด าเนินงานหลกัในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2559 บรษิทัมผีลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิทีส่ าคญั สามารถแบ่งปนัคุณค่าดา้นเศรษฐกจิใหก้บักลุ่ม
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดด้งัต่อไปนี้ 

 
 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ มูลค่าของรายการ * 
รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ  2,749.73 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธริวม เพื่อเสรมิสรา้งมลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้  140.99 
เงนิเดอืนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนกังาน ** 430.65 
ค่าฝึกอบรมพนกังาน 3.53 
เงนิบรจิาค    
- วดั 0.16 

- สถานศกึษา 0.17 
- การศกึษา 0.16 

- อื่นๆ 0.66 
ภาษต่ีางๆ ทีจ่่ายใหก้บัภาครฐัอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป *** 25.33 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2559 
**   ประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ประกนัสงัคม ส ารองเกษียณอายุ รถ

รบัส่ง จดัเลีย้งปีใหม ่กฬีาส ี
*** ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ภาษบี ารุงทอ้งถิน่ ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 
การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บรษิัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน และสงัคมโดยรอบ โดยมกีรอบนโยบายใน
การช่วยเหลอืสงัคม ชุมชน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกดิความร่วมมอื และสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสงัคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
อนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สร้างชื่อเสยีงและเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัสงัคม โดยกจิกรรมที่ไดด้ าเนินการนัน้
ค านึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึง่จะท าใหชุ้มชนเกดิความเชื่อมัน่และมอบ
ความไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิทีแ่นบแน่นและเป็นหุน้ส่วนทางความส าเรจ็ใหก้นัและ
กนัอย่างยัง่ยนื ซึง่ในปี 2559 นัน้บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงันี้ 
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- โครงการ CSR รวมพลงัสามคัคีท าดีเพื่อพ่อ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกนัปลูก
ปา่ สรา้งฝายชะลอน ้า ท าโปง่เทยีม ณ เขากระโจม จ.ราชบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการ แบ่งปันรอยย้ิม...จากพ่ีสู่น้อง บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิจ ากดั (มหาชน) ร่วมกนัท าดถีวาย
พ่อหลวง โดยการบรจิาคสิง่ของใหก้บัเดก็ๆ ณ โรงเรยีนธรรมจารนิีวทิยา ต.ปากท่อ จ.ราชบุร ี
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- โครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ให้กบัโรงเรียนต่างๆ บริษัท ปญัจวฒันา 
พลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของเยาวชน จงึไดท้ าการมอบเงนิสนับสนุนกจิกรรมวนั
เดก็ใหก้บัโรงเรยีนต่าง ๆ โดยมอบใหโ้รงเรยีนละ 2,000 บาท   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มอบเงินสนับสนุน ให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลชัยมงคล บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัของผูท้ีส่ญัจรรอบบรษิทัฯ จงึไดร้่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ชยัมงคล ในการทาสตีวัหนอน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดอุบตัเิหตุใหก้บัผูท้ีส่ญัจรในชุมชน  
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา บรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (หมาชน) ได้ร่วมจดักจิกรรมแห่เทยีน
พรรษา ณ  วดัแกว้มงคล ต.กาหลง  อ.เมอืง สมุทรสาคร ในวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิ สบืสาน และอนุรกัษ์ ประเพณีวฒันธรรม ของทอ้งถิน่ 

                   

 

 

 

 

 

- มอบโคมไฟแสงจนัทรใ์ห้กบัมูลนิธิ วดัเขาเพ่ิมศรีสว่าง  บรษิทั ปญัจวฒันา พลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ได้มอบโคมไฟแสงจนัทร์ จ านวน 50 ชุด ใหก้บั มูลนิธ ิวดัเขาเพิม่ศรสีว่าง เพื่อน าไปใช้ส าหรบัเพิม่แสง
สว่างรอบโรงเรยีนและรอบอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการเพื่อนปัญจปันน ้าใจสู่น้องในถ่ินทุรกนัดาร บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ได้
ร่วมกบัโรงเรยีนบา้นราม  ต.ราม อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์โดยการมอบชุดโคมไฟแสงจนัทร์  จ านวน 35 หลอด 
เพื่อให้โรงเรยีนน าไปสร้างแสงสว่างในสนามฟุตบอลและอาคารโดยรอบ ซึ่งเป็นการตอบแทนสงัคมและ
ชุมชนใกลเ้คยีงในวนัที ่12 สงิหาคม 2559 ทีผ่่านมา 
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดร้่วมกบัสภากาชาดไทย รบั
บรจิาคเลอืดจากพนกังานของบรษิทั เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการจดัหา และร่วมบรจิาคโลหติ โดยจดัขึน้ใน
วนัที ่27 เมษายน 2559 เพื่อทางศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จะได้น าโลหติที่ได้รบั
บรจิาค ไปใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย ์เพื่อช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยต่์อไป 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิทั ส่งเสรมิให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัในองคก์รใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสมและเพยีงพอและเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู้ สนับสนุนและสร้างจติส านึกแก่พนักงาน 
รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มจงึไดจ้ดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อมุ่งลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ปฏบิตัติามนโยบาย โดยทีผ่่านมาไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 

- บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2004 จงึเป็นเครื่อง
รบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั ซึง่คลอบคลุมทุกพืน้ทีข่อง
บรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บรษิทัไดม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความรอ้น แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

บรษิทั ไดด้ าเนินกจิกรรมโครงการลดการใชพ้ลงังานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นใหพ้นักงานมจีติส านึกอนุรกัษ์
พลงังานภายในองคก์ร รวมถงึการลงทุนปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ซึง่ในปี 2559 บรษิทัสามารถ
ลดการใชพ้ลงังานจากมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไดโ้ดยรวม 323,949.39 kWh./ปี คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัไดท้ัง้หมด 
1,193,581.72 บาท และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์CO2 ได ้188,311.78 kg.CO2 /ปี โดยไดด้ าเนินกจิกรรม
ต่างๆดงันี้ 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์

1. ตดิตัง้ Auto Drain Zero Loss เพื่อลดความสญูเสยีลม จากการปล่อยเฉพาะน ้าทีถู่กสง่จากป ัม้ลม 

2. รวมการใชเ้ครื่อง Water Chiller เพื่อไม่ใหเ้ครื่องท าน ้าเยน็ท างานหนกัเกนิไป  
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์

3. ตดิตัง้ Motion Switch เพื่อใหแ้สงสว่างตดิช่วงทีม่คีนใชง้านเท่านัน้ 

4. ตดิ VSD ป ัม้น ้าเยน็สง่เขา้ line เพื่อใหไ้ดแ้รงดนัน ้าเยน็เขา้เครื่องจกัรคงทีต่ามการออกแบบอยู่เสมอ 

5. ควบคุมการท างาน Cooling Tower และ
ป ัม้น ้าคลูลิง่ตามอุณหภมูนิ ้าในถงัพกัน ้า 

เพื่อลดเวลาการท างานของป ัม้น ้าและ Cooling  Fan  รวมถงึใหไ้ด้
อุณหภูมนิ ้าทีเ่หมาะสมอยู่เสมอ 

6. เปลีย่น Chiller ขนาด 35 RT จาก 0.93 
kW./RT เป็น 0.62 kW./RT 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องท าน ้าเยน็ใหใ้ชไ้ฟฟ้าน้อยลงแต่ไดน้ ้าเยน็
เท่าเดมิ 

7. เปลีย่นหลอด TL-D 36 W เป็นหลอด 
LED Tube และเปลีย่นหลอดไฟฟ้าจาก
หลอด High bay 400W เป็นหลอด LED 
200 W 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและไดแ้สงสว่างไม่น้อยกว่าเดมิ 

8. เปลีย่น Screw motor เป็นมอเตอร์
ประสทิธภิาพสงู 

เพื่อลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเครือ่งจกัรเปา่พลาสตกิใหใ้ชพ้ลงังาน
น้อยลงแต่คงความสามารถเดมิไว ้

9. ปรบัปรุงระบบสนบัสนุน เพื่อปรบัปรุงคุณภาพระบบสง่น ้าเยน็และระบายความรอ้นใหใ้ช้
พลงังานน้อยลงแต่คุณภาพเท่าเดมิ 

10. ตดิ VSD ป ัม้น ้า Cooling to line เพื่อรกัษาแรงดนัน ้าในท่อสง่น ้าใหอ้ยู่ทีค่่าทีต่อ้งการ 
11. เปลีย่น Timer เครื่องปรบัอากาศโรง

อาหารแบบ 24 Hr. เป็นแบบ 7 วนั 
เพื่อใหเ้ครื่องปรบัอากาศโรงอาหารท างานเฉพาะช่วงทีค่นใชง้านจรงิ
เท่านัน้ 

12. หุม้ฉนวนกนัความรอ้น Heater ส าหรบั
เครื่องฉีด  

เพื่อใหอุ้ณหภูมคิวามรอ้นของ Heater ใหค้งที ่ 

13. จดัเวลาในการท างานใหม่ เดมิพนกังาน
ส านกังานจะมาท างานทุกเสาร ์
เปลีย่นเป็นส านกังานหยุดการท างาน
เสารเ์วน้เสาร ์

เพื่อลดการใชพ้ลงังานส าหรบัส านกังาน 2 วนัต่อเดอืน (ลดการเปิด
แอรแ์ละไฟส านกังาน) 

14. ควบคุมเวลาการเปิดปิด Boiler และ 
Burner ของเตาอบ 

เพื่อลดปรมิาณการใช ้LPG โดยลดการวอมเครื่องจากเดมิเปิดก่อน
รนังาน 2 ชม มาเปิดก่อนรนังาน 15 นาท ี
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รายงานประจ าปี 2559  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

กราฟการประหยดัพลงังานปี 2559กราฟการประหยดัพลงังานปี 2559 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟการประหยดัพลงังานปี 2559 
ปี 2559 บรษิทัสามารถลดการใชพ้ลงังานจากมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานไดโ้ดยรวม 323,949.39 kWh./ปี 

คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัไดท้ัง้หมด 1,193,581.72 บาท 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
การควบคุมภายใน 

บรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการจดัการระบบการควบคุมภายในที่ด ี เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
สภาพธุรกจิในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบการควบคุมภายในทีด่ถีอืเป็นกลไกทีส่ าคญัในการบรรลุวตัถุ 
ประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั โดยบรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการท าหน้าทีส่อบทานใหบ้รษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ก ากบัดแูลใหร้ะบบการควบคุมภายในมี
การปฏบิตัิอย่างจรงิจงั ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการมกีารประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทกุไตรมาสเพื่อพจิารณางบการเงนิ
และการสอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ    พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรือ รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธผิล 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2560  โดยมกีรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกจิการทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิัท โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด มีการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบรหิารจดัท า และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5  
องคป์ระกอบ ดงันี้  

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
บรษิัทมคีวามยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง ( Integrity) และจรยิธรรม คณะกรรมการบรษิัทมคีวาม
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินงานต่างๆ 
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

บรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชดัเจนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร และได้ก าหนดโครงสร้างสายการรายงานและ
อ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและเหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัสภาพทางธุรกจิและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นสว่นงานทีส่ าคญัเพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั รวมทัง้มี
การก าหนดและจ ากดัอ านาจการด าเนินการในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารไดอ้ย่างชดัเจน   

บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และก าหนดให้
บุคลากรมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
บรษิัทมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัท โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัในองค์กร 
รบัผดิชอบในการระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสม  มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและได้มีการประเมินความ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้
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ทัง้ระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงานเพื่อก าหนดมาตรการจดัการทีเ่หมาะสม และตดิตามประเมนิผลการ
จดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
บรษิัทม ีการเลอืกและพฒันากจิกรรมควบคุมให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความเสีย่งและลกัษณะเฉพาะ
ของบรษิทั เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้น ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน และลกัษณะเฉพาะ
อื่นๆ โดยพจิารณารปูแบบกจิกรรมการควบคุมทีห่ลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใชบุ้คคล (Manual 
Control) และแบบอตัโนมตั ิ(Automated Control) ซึง่ออกแบบใหม้กีจิกรรมการควบคุมทีผ่สมผสานทัง้
แบบป้องกนั (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) โดยมกีารค านึงถึงการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน คือ หน้าที่การอนุมตัิ หน้าที่บนัทึกรายการบญัชี และข้อมูล
สารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บทรพัย์สนิออกจากกนัเพื่อให้มกีารตรวจสอบซึ่งกนัและกนัอย่าง
เหมาะสม 

ส าหรบักระบวนการปฏบิตัิงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปที่
หลากหลายและรดักุมเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเขา้ถงึของผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง โดยไดน้ ากจิกรรมการควบคุมจดัท าเป็นนโยบาย
และวธิปีฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งระบุผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และวธิกีารแกไ้ข
หากพบขอ้ผิดพลาดไว้อย่างชดัเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตัิตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่าง
ถูกตอ้งรวมถงึมกีารทบทวนนโยบายและวธิปีฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
บรษิทัมกีารก าหนดขอ้มูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอกทีม่คีุณภาพ
และเกี่ยวขอ้งต่องาน มกีารจดัท าขอ้มูลเพื่อให้คณะกรรมการมขีอ้มูลที่ส าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใช้
ประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด  และมกีารบนัทกึ
ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้สงัเกต ขอ้ซกัถาม และการไม่เหน็ดว้ยพรอ้มเหตุผลของกรรมการในการ
ประชุมทุกครัง้ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย 

บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มูลภายในองคก์รโดยมกีารสื่อสารถงึวตัถุประสงค ์นโยบายและวธิปีฏบิตั ิ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายในไปยงับุคลากรทุกระดบัในทุกหน่วยงาน รวมทัง้
มกีารเลอืกช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลายเหมาะสม และมชี่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้ขอ้มูลหรอื
เบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์  และให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งขอ้มูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายงั
คณะกรรมการตรวจสอบที ่taxspecialist2007@yahoo.co.th 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
บรษิทัมกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม  โดยจดัใหม้กีารประเมนิโดยหน่วยงานอสิระทัง้จากภายในและภายนอก   มี
การประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในต่อผูร้บัผดิชอบใหม้กีารแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ี
รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัและความคบืหน้าของการแก้ไขปญัหาต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความเหมาะสม    
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บรษิทัมขีอ้ก าหนดใหฝ้่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์
หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมายหรอืมกีารกระท าผดิปกตอิื่น 
ซึง่อาจจะกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า  ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมปีระสทิธผิล  มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
และมกีารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้
สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทและบรษิัทย่อยจากการที่กรรมการหรอืผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรอืโดยไม่มี
อ านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้   

การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึง่ก ากบัดูแลใหก้าร
ปฏบิตังิานตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระ เทีย่งธรรม มจีรรยาบรรณ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการ
ตรวจสอบภายใน  

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏบิตัิหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล 
เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นที่
ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ      
เป็นตน้  

บรษิัทมกีารสนับสนุนทรพัยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ  รวมถงึประสานงานร่วมกบัฝ่ายฝึกอบรมของบรษิทัในการจดัอบรมและจดักจิกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน  โดยในปี 2559 จดัใหม้กีารอบรม CSA (Control Self Assessment) การ
ควบคุมภายในโดยการประเมนิตนเองจากวทิยากรทีม่คีวามรู้ความสามารถเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานในองคก์รใน
เรื่องของการประเมนิตนเอง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทไดด้ าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละมคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุเป้าหมาย
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การด าเนินงานของบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่เีพยีงพอเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกจิ สนับสนุนการก ากบัดูแลที่ดขีองบรษิทัสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด ภายใต้การปฏบิตังิานตามมาตรฐานการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
(The Professional Practice Standards of Internal Auditing) ทีก่ าหนดโดยสถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (The 
Institute of Internal Auditors: IIA) 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี สอดคล้องตามทศิทางกลยุทธ์ของบรษิัท 
ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยใชห้ลกัการความเสีย่งเป็นพืน้ฐาน ซึง่มุ่งเน้นความเสีย่ง
ส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของบรษิัท ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกนั
ทุจรติ แผนการตรวจสอบไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การตดิตามผล การ
ปฏบิตัิตามขอ้เสนอแนะทีพ่บจากการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเพื่อพจิารณาอย่าง
สม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ กต็าม ไม่อาจรบัประกนัต่อความ
เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดไดท้ัง้หมด แต่สามารถป้องกนัหรอืใหค้วามเชื่อมัน่ในระดบัทีส่มเหตุสมผล 

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) มคีวามตระหนกัและเลง็เหน็ความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง 
โดยบรษิทัไดม้กีารวางรากฐานการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring 
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Organization of the Treadway Commission : COSO และน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่
เหมาะสมหรอืยอมรบัได ้เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์กลยุทธ ์พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ตามทีบ่รษิทัตัง้ไว ้การบรหิาร
ความเสีย่งถือเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ป้องกนัความเสยีหาย ลดความผดิพลาดในการ
บรหิารงาน   โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 6 ท่าน เพื่อท าหน้าทีก่ ากบั
ดแูลการบรหิารความเสีย่งองคก์รอย่างใกลช้ดิ  โดยก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและวางกรอบการบรหิารความเสีย่ง
โดยรวมของบรษิทั รวมถงึจดัท าแผนงานและรายงานการบรหิารความเสีย่งซึง่ครอบคลุมความเสีย่งดา้นต่างๆ ทีม่ผีลต่อ
เป้าหมายและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และไดม้กีารทบทวนความเสีย่งของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ  

ดงันัน้เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในทุกๆระดบั ทัง้ในแต่ละกลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรอืในกระบวนการปฏบิตัิงาน และส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กรมคีวามเขา้ใจถึงกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งและถอืปฏบิตัไิวเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ฝา่ยบรหิารความเสีย่งจงึไดจ้ดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิทัขึน้ เพื่อใหบุ้คลากรในบรษิทัใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง ซึง่จะเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทีช่่วยใหทุ้กภาค
ส่วนขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และความส าเรจ็ในการด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่และ
เติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื อกีทัง้สามารถประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตัิงานได้ตัง้แต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการ
เลก็ๆ ซึง่การตระหนกัถงึความผดิพลาดและเตรยีมแผนรองรบัก่อนทีจ่ะเกดิขึน้ย่อมดกีว่าการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตุ ทีอ่าจ
ท าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายและสญูเสยีทรพัยากรโดยไม่จ าเป็น 

ในปี 2559 บริษัทได้จดัอบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (ขัน้พื้นฐาน) ให้กบับุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน และทดลองฝึกปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ในกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งตามกรอบของ COSO เพื่อสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิกระบวนการบรหิารความเสีย่งภายใต้งานที่
ตนเองรบัผดิชอบอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
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รายการระหว่างกนั 

สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ 

ส าหรบังวดบญัชรีายปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการกบับุคคลและกจิการที่
เกีย่วโยงกนัโดยผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าทีส่อบทานแลว้ และมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัทกุรายการเป็นการท ารายการอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นไป
ในทางการคา้ปกต ิ โดยไดค้ดิราคาซือ้-ขายสนิคา้ และบรกิารกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 
มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคากลางของตลาดในธุรกจินัน้ๆ แลว้ โดยมเีงื่อนไขต่างๆ ตามปกต ิทัง้นี้มรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายชือ่บริษทั ลกัษณะ
ความ 
สมัพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถือ
หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการที ่
ส าคญั 

มลูค่า
รายการ

ระหว่างกนั 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

1. บรษิทั พ.ีเจ. 
คอมโพสติ จ ากดั 

B - - บรษิทัขายสนิคา้
ใหก้บับรษิทัยอ่ย 

6.33 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  
ซึ่งราคาขายสินค้าเป็นราคาตลาด
และมี เ งื่ อ น ไขทางการค้ าปกติ
เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป  โดยบรษิทั
ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร 
เช่นเดียวกับที่บริษัทผลิตและขาย
ใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ   

2. นายพริฬุห ์  
เหมมณฑารพ 

B - - คา่ทีป่รกึษา 0.84 บรษิทัมกีารลงทุนซื้อเครื่องจกัรใหม ่
เพื่อรองรบัการเติบโตและทดแทน
เครื่ องจักรเดิมที่ล้าสมัย จึงต้อง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัหา
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

3.   นายคงศกัดิ ์ 
เหมมณฑารพ 

B - - บรษิทัยอ่ยเช่าทีด่นิ
จากกรรมการและผูถ้อื
หุน้ 

1.62 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  
ซึง่คา่เช่าที่ดนิเป็นราคาที่เทยีบเคยีง
กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การคา้ปกต ิ

ลกัษณะความสมัพนัธ ์     
  A = ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิาร        B = ผูถ้อืหุน้และกรรมการ     C = บรษิทัย่อย        D = ผูถ้อืหุน้ 

 
  มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

  ในปี 2559 ทีผ่่านมานี้ การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัไดผ้่านการพจิารณาสอบทานการท ารายการระหว่าง
กันจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการท ารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม
ช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้ห้
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ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการ
ท ารายการ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว 

  กรณีที่บรษิัทมกีารให้เงนิกู้ยืมหรอืกู้ยมืเงินจากกลุ่มบริษัทหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและให้รวมถึงการเขา้ค ้า
ประกนัหน้ีสนิหรอืการใชท้รพัยส์นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิบ์รษิทั ค ้าประกนัเงนิกู ้หรอืภาระหน้ีสนิอื่นของกลุ่มบรษิทัหรอืบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกนั ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
จ านวนเงนิ ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถงึอตัราดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว ซึง่จะพจิารณาหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
และความเหมาะสมของระยะเวลาและตน้ทุนทางการเงนิ   ทัง้นี้ ใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี ใหง้ดออกเสยีงและไม่มสีทิธิ
เขา้ร่วมการประชุมในวาระนัน้ 

 
 นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนั 

  รายการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัจะยงัคงมรีายการต่อไป โดยเป็นการด าเนินธุรกจิปกต ิ   
ในส่วนรายการค่าทีป่รกึษาการจดัหาเครื่องจกัรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึง่ภายหลงัจากหมดสญัญาจะไม่มกีารท า
รายการต่อ เนื่องจากนายพริุฬห ์เหมมณฑารพ จะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการบรหิาร ซึง่รบัผดิชอบในส่วนของการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล และส่วนงานจดัซือ้ จดัจา้ง ดงันัน้ขอบเขตส่วนงานการจดัหาเครื่องจกัร และอุปกรณ์ รวมทัง้การจดัหา
วตัถุดบิถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานจดัซือ้ จดัจา้งอยู่แลว้ ในส่วนรายการเช่าทีด่นิจากกรรมการและผู้ถอื
หุน้ จะยงัคงมรีายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั ตัง้อยู่บนทีด่นิของกรรมการและผูถ้อืหุน้ ซึง่
อาคารดงักล่าว ยงัอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั จงึมคีวามจ าเป็นต้องเช่าทีด่นิดงักล่าว
โดยมกีารท าสญัญาเช่าจากกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราทีส่มเหตุสมผล 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้นี้ รายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงและการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน          

รายการ งบการเงินรวม 

 
2558 2559 

งบก าไรขาดทุน                                                                   (ล้านบาท) 
  รายไดจ้ากการขาย  2,721.03 2,749.73 

รวมรายได ้ 2,726.90 2,757.32 
ค่าใชจ้่าย   

  ตน้ทุนขาย 2,298.22 2,284.17 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 287.81 293.05 
ตน้ทุนทางการเงนิ 37.57 34.62 
รวมค่าใชจ้่าย 2,623.60 2,611.84 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 103.31 145.48 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 4.86 4.49 
ก าไรส าหรบัปี 98.45 140.99 
   
งบแสดงฐานะการเงิน                                                         (ล้านบาท)   
สนิทรพัยร์วม 2,508.76 2,425.53 
หนี้สนิรวม  1,490.09 1,339.36 
สว่นของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,018.66 1,086.17 
สว่นของบรษิทัใหญ่ 1,013.97 1,086.17 
   
อตัรำส่วนทำงกำรเงิน   
อตัรำส่วนสภำพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคล่อง                                                        (เท่า) 0.80 0.89 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็                                              (เท่า) 0.50 0.53 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้                                          (เท่า) 6.44 5.51 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่                                                        (วนั)  55.92 66.19 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื                                         (เท่า)  8.45 8.51 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                                                    (วนั)  42.62 42.90 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้                                                 (เท่า)  5.47 5.99 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่                                                      (วนั)  65.84 60.89 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle)                                                   (วนั) 32.71 48.20 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้                                                          (รอ้ยละ) 15.54 16.93 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน                                          (รอ้ยละ) 5.17 5.11 
อตัราก าไรสทุธ ิ                                                           (รอ้ยละ) 3.61 5.11 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                               (รอ้ยละ) 10.18 13.43 
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 รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

รายการ งบการเงินรวม 

 
2558 2559 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์                                       (รอ้ยละ)  4.02 5.71 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร                                  (รอ้ยละ) 16.02 19.21 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์1/                                                                   (เท่า) 1.11 1.13 
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน    
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้                                 (เท่า) 1.46 1.23 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                    (เท่า) 3.75 5.2 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล 1/                                                                          (รอ้ยละ) 55.92 2/ 53.593/ 

หมายเหตุ  :   

1/ ค านวณจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

2/ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 มมีตจ่ิายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2558                         
และจากก าไรสะสม แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

3/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2560 มมีตจ่ิายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559             
แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท โดยใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่28 เมษายน 2560   
เพือ่อนุมตัต่ิอไป 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

ในปี 2559 บรษิทัมกี ำลงักำรผลติลดลงรอ้ยละ 7.93 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จำกโครงกำรเปลีย่นแทนเครื่องจกัร ซึง่
เริม่ทยอยขำยเครื่องจกัรเก่ำทีป่ระสทิธภิำพกำรผลติลดลงและมคี่ำบ ำรุงรกัษำค่อนขำ้งสงูออกไป ทัง้นี้ ในปี 2557 - 2558 
มกีำรสัง่ซือ้เครื่องจกัรเพื่อรองรบักำรผลติสนิคำ้โมเดลใหม่บำงส่วนและบำงส่วนเป็นกำรสัง่ซื้อเพื่อเปลีย่นแทนเครื่องจกัร
เก่ำ โดยภำพรวมกำรใชก้ ำลงักำรผลติปี 2559 เพิม่ขึน้จำกปี 2558 รอ้ยละ 19.22  เนื่องมำจำกกำรผลติสนิคำ้โมเดลใหม่
ออกสู่ตลำด  หลงัจำกทีปี่ 2558 มกีำรพฒันำสนิคำ้ใหม่และเริม่ผลติขำยในช่วงปลำยปี ในช่วงทีม่กีำรเปลีย่นโฉมบรรจุ
ภณัฑจ์ำกทรงใหม่เป็นเก่ำ และกำรเปลีย่นโฉมรถของลกูคำ้บำงรำยในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ท ำใหปี้ 2558 มยีอดใชก้ ำลงั
กำรผลติทีล่ดลงเลก็น้อย และเริม่มกีำรใชก้ ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2559 

กำรลงทุนในปี 2559 ส ำหรบัธุรกจิในประเทศไทยจะมุ่งเน้นกำรลงทุนในเครื่องจกัร และกำรปรบัปรุงเครื่องจกัร
และอุปกรณ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติใหด้ขีึน้ เนื่องจำกมกีำรขยำยตวัดำ้นรำยไดข้องบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว
และบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นในส่วนของผลติภณัฑใ์หม่ และเพื่อรองรบักำรเตบิโตของลูกคำ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุ่ม
บรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วทีม่ลีกูคำ้บำงรำยเริม่ขยำยตลำดสูก่ำรสง่ออกมำกขึน้ ทำงดำ้นหน่วยงำนโรงพ่นสยีงัคงมกีำร
ลงทุนเลก็น้อยเพื่อปรบัปรุงสำยกำรผลติใหเ้หมำะสมและบรหิำรต้นทุนไดด้ยีิง่ขึน้ ส ำหรบัธุรกจิในประเทศจนียงัเน้นกำร
ลงทุนในเครื่องจกัร เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของยอดขำยบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นในอนำคต ซึง่เริม่มลีูกคำ้ทีห่ลำกหลำย
มำกขึน้ 

ผลประกอบกำรในปี 2559 บรษิทัมกีำรเตบิโตของยอดขำยรอ้ยละ 1.05  ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกำรเตบิโตมำจำก
ยอดขำยในกลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วซึง่เตบิโตรอ้ยละ 10.93 และกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นซึง่เตบิโตรอ้ยละ 
9.29  ทำงดำ้นชิน้สว่นยำนยนต ์รำยไดจ้ำกกำรผลติชิน้สว่นพลำสตกิในอุตสำหกรรมยำนยนตย์งัคงเตบิโตจำกงำนโมเดล
ใหม่ อย่ำงไรกต็ำมยอดขำยชิน้สว่นยำนยนตพ์่นสลีดลง เน่ืองจำกค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ทีช่ะลอตวั ส ำหรบัยอดขำยกลุ่มบรรจุ
ภณัฑส์ ำหรบัสนิคำ้อุปโภคบรโิภคและน ้ำยำเคมีทีล่ดลง สำเหตุหลกัเกดิจำกจำกปญัหำภยัแลง้ ประกอบกบัสถำนกำรณ์
เศรษฐกจิในปจัจุบนัสง่ผลใหค้ ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้มปีรมิำณควำมตอ้งกำรลดลง อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีด่ขี ึน้ 
เน่ืองมำจำกกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรผลติใหด้ขีึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในหน่วยงำนโรงพ่นส ีทีส่ำมำรถบรหิำรให้มผีล
ขำดทุนทีล่ดลงได ้ 

 
ก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตรวมของบริษทั                                                                   หน่วย : ตนั 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก าลงัการผลิตสูงสุด (ตนั) 37,023 40,940 37,695 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 18.50 10.60 -7.93 
ผลผลิตจริง (ตนั) 18,268 17,633 21,022 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 0.50 -3.50 19.22 
รอ้ยละอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 49.00 43.00 56.00 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภณัฑเ์ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั (ฐานเฉล่ียรายเดือน ปี 2554)  

รายละเอียด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
นมพรอ้มดืม่ 114.15 123.76 124.74 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 91 (ไรส้ำรตะกัว่) 46.61 48.40 45.67 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 95 (ไรส้ำรตะกัว่) 240.29 287.28 306.61 
*น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ 101.40 115.23 108.37 
ผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐำน ยกเวน้ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน 118.36 117.94 117.72 
ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดร่ำงกำย ผลติภณัฑแ์ละเคมภีณัฑ์
ส ำหรบัใชใ้นบำ้น 

107.82 107.63 108.15 

รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ 129.48 132.35 131.32 
   ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปรมิำณกำรใชย้ำนพำหนะ ซึง่แสดงถงึปรมิำณกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำมนัเครือ่งยนต์  

โครงสรา้งรายได้และอตัราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายละเอียด 
ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ลำ้นบำท 
รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ลำ้นบำท 
รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ภำชนะบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลืน่ 1,364.67 6.57 1,352.14 (0.92) 1,477.72 9.29 
ภำชนะบรรจุภณัฑน์มและนม
เปรีย้ว 

326.35 13.08 333.14 2.08 369.56 10.93 

ภำชนะบรรจุภณัฑส์นิคำ้อุปโภค
บรโิภคและน ้ำยำเคม ี

238.16 (3.35) 274.32 15.18 201.41 (26.58) 

ชิน้สว่นยำนยนต ์ 365.73 24.56 761.43 108.25 701.04 (7.93) 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,294.91 8.81 2,721.03 18.57 2,749.73 1.05 

รำยไดอ้ื่น 5.64 (0.20) 5.87 4.08 7.58 29.13 
รายได้รวม 2,300.55 8.71 2,726.90 18.53 2,757.32 1.12 

  โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายละเอียด ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 2,140.36 93.04 2,540.58 93.17           2,483.21  90.05 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 154.55 6.72 180.45 6.62 266.79 9.67 
รายได้จากการขายรวม 2,294.91 99.75 2,721.03 99.78           2,750.00  99.73 
รำยไดอ้ื่นๆ 5.64 0.25 5.87 0.22                  7.58  0.27 

รวมรายได ้ 2,300.55 100.00 2,726.90 100.00           2,757.58  100.00 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 จำกกำรรำยงำนสภำวะเศรษฐกจิและขอ้มูลดชันีผลผลติอุตสำหกรรมทีก่ล่ำวมำ พบว่ำในภำพรวมกำรเตบิโตที่
ชะลอตวั และบำงอุตสำหกรรมเริม่มสีญัญำณกำรหดตวัของอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ และยอดใชข้อง
น ้ำมนัดเีซล โดยในปีที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมนมพรอ้มดื่มซึ่งประกอบด้วยตลำดนมสเตอรไิลสแ์ละนมพร้อมดื่มประเภท
อื่นๆ ไดแ้ก่ นมถัว่เหลอืง น ้ำนมขำ้วโพด น ้ำนมขำ้วกลอ้ง เป็นต้น เตบิโตเพยีงรอ้ยละ 0.79 อย่ำงไรกด็ ีอตัรำกำรเตบิโต
ของกลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วของบรษิทัเตบิโตถงึรอ้ยละ 10.93 ซึง่สงูกว่ำกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมนมพรอ้ม
ดื่ม เน่ืองจำกปญัหำน ้ำนมดบิขำดตลำดของลูกค้ำบรรเทำลง และลูกค้ำบำงรำยมกีำรขยำยยอดขำยส่งออกเพิม่สูงขึน้ 
ส ำหรบักลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่น บรษิทัมยีอดขำยเตบิโตรอ้ยละ 9.29 สงูกว่ำกำรเตบิโตของตลำดน ้ำมนัเบนซนิและ
น ้ำมันดีเซล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเติบโตยอดขำยน ้ำมันหล่อลื่นที่ประเทศจีน โดยดูได้จำกยอดรำยได้จำกกำรขำย
ต่ำงประเทศมอีตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ยละ 47.8 เป็นผลมำจำกกำรเริม่มลีกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้และมคี ำสัง่ซือ้ของลูกคำ้เขำ้มำอย่ำง
ต่อเนื่อง  

ในส่วนกลุ่มชิ้นส่วนพลำสติกส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์มกีำรเติบโตลดลงร้อยละ 7.93 ในระหว่ำงที่ดชันี
อุตสำหกรรมรถยนตน์ัง่เตบิโตลดลงรอ้ยละ 0.78 เนื่องจำกในปี 2558 มกีำรปรบัโครงสรำ้งภำษีสรรพสำมติท ำใหม้คีวำม
ตอ้งกำรออกรถใหม่ในช่วงปลำยปี 2558 ค่อนขำ้งมำกท ำใหใ้นปี 2559 อุตสำหกรรมยำนยนตข์ยำยตวัลดลง ทัง้นี้ ในช่วง
ปี 2558 ผูผ้ลติรถยนต์มกีำรออกโมเดลใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขำยในปี 2559 ท ำใหช้่วงปลำยปี 2558 บรษิัทมกีำรรบัรู้
รำยไดค้่ำแม่พมิพซ์ึง่เป็นรำยได้มูลค่ำสูงทีม่คีรัง้เดยีวของงำนนิวโมเดลเขำ้มำค่อนขำ้งมำก นอกจำกนี้ยอดขำยชิน้ส่วน
ยำนยนตพ์่นสใีนปี 2559 ลดลงจำกค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ทีช่ะลอตวัจำกเริม่เขำ้สูก่ลำงโมเดลของรถยนต ์เน่ืองจำกปี 2558 มี
รำยไดค้่ำแม่พมิพเ์ขำ้มำค่อนขำ้งมำก ท ำใหปี้ 2559 รำยไดข้องกลุ่มชิน้ส่วนพลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์มกีำร
เตบิโตลดลง  อย่ำงไรกต็ำม รำยไดจ้ำกกำรผลติชิน้ส่วนพลำสตกิในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบรษิทัในปีทผี่ำนมำยงัคง
เตบิโตจำกงำนโมเดลใหม่  

ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑส์ ำหรบัสนิคำ้อุปโภคบรโิภคและน ้ำยำเคม ีบรษิทัมกีำรเตบิโตของยอดขำยลดลง
รอ้ยละ 26.58 ในขณะทีภ่ำวะอุตสำหกรรมเทยีบเคยีงยงัทรงตวั ปจัจยัหลกัมำจำกภำวะภยัแลง้ในปี 2559 ทีก่ระทบลูกคำ้
กลุ่มสนิคำ้น ้ำยำเคมเีพื่อกำรเกษตร และกำรชะลอตวัของยอดขำยของลกูคำ้ในกลุ่มสนิคำ้อุปโภค อย่ำงไรกต็ำม ยอดขำย
ของกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑส์ ำหรบัสนิคำ้น ้ำยำเคม ีในช่วงปลำยปีดขีึน้เพรำะปญัหำภยัแลง้ดงักล่ำวผ่อนคลำยลง  

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 รำคำเมด็พลำสตกิเกรด HDPE ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ มคีวำมผนัผวนน้อยลง
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ ทัง้นี้ตำมทศิทำงรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกที่เริม่มเีสถียรภำพของรำคำมำกขึน้  อย่ำงไรกด็ ี
ปจัจยัทำงดำ้นควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นของสกุลเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯทีเ่ริม่แขง็ค่ำขึน้อย่ำงต่อเน่ือง มผีลใหร้ำคำ
ของเม็ดพลำสติกที่ขำยในประเทศมีทศิทำงที่สูงขึน้ โดยบรษิัทได้มีกำรพิจำรณำรำคำเมด็พลำสติกทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศเป็นระยะๆและมกีำรพจิำรณำเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบของ
ควำมผนัผวนของค่ำเงนิ  ทัง้นี้ ลูกคำ้ของบรษิทัในอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่จะมกีำรปรบัรำคำวตัถุดบิโดย
อำ้งองิรำคำที่ประกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ท ำให้สำมำรถลดควำมเสีย่งของควำมผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิซึ่งเป็น
ตน้ทุนหลกัได ้

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่ดขี ึน้ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรบรหิำรต้นทุนกำรผลติมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
และอตัรำกำรใชก้ ำลงัผลติทีส่งูขึน้ จำกทีปี่ 2558 มกีำรลองตวัอย่ำงของงำนนิวโมเดลและยงัคงมตีน้ทนุกำรผลติสนิคำ้ใหม่
ออกก่อนตลำดทีค่่อนขำ้งสงู ในปี 2559 นี้ กำรบรหิำรประสทิธภิำพกำรผลติและกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรท ำใหต้้นทุนถูกลง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสว่นธุรกจิโรงพ่นสทีีบ่รษิทัสำมำรถควบคุมตน้ทุนของเสยีไดด้ขีึน้ เนื่องจำกทกัษะและควำมช ำนำญ
เพิม่สูงขึน้ ส่งผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นดขีึน้ นอกจำกนี้บรษิัทยงัมุ่งเน้นกำรบรหิำรต้นทุนทำงกำรเงนิ ส่งผลให้อตัรำก ำไร
สทุธดิขี ึน้จำกปี 2558 
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ทีม่า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

ในปี 2559 บรษิัทและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมสุทธลิดลง 83.24 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรลดลงในส่วนของ
รำยกำรเงนิสด และเทยีบเท่ำเงนิสด 72.07 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยเงนิปนัผลและกำรลงทุนในเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ และกำรจ่ำยคนืหนี้ระยะสัน้  ทัง้นี้ ในส่วนกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของทรพัยส์นิบรษิทัมยีอดลูกหนี้กำรค้ำ
รวมลดลง 19.96 ล้ำนบำทเนื่องมำจำกกำรจ่ำยช ำระเงนิของลูกค้ำกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ำมนัหล่อลื่นมคีวำมคล่องตวัมำก
ยิง่ขึน้จำกกำรต่อสญัญำทีเ่สรจ็สิน้เรยีบรอ้ย ท ำใหย้อดลกูหนี้กำรคำ้คงคำ้งในสิน้ปีนี้ลดลง ทัง้นี้ ในปี 2559 บรษิทัมกีำรตัง้
ส ำรองหนี้สงสยัจะสญู จ ำนวน 2.23 ลำ้นบำท (ปี 2558 : 4.27 ลำ้นบำท) ซึง่เป็นกำรตัง้ตำมนโยบำยของบรษิทัทีต่้องตัง้
ส ำรองลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงนำนเกิน 12 เดือน สำเหตุเกิดจำกลูกหนี้กำรค้ำของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่มี
ศนูยก์ลำงกำรช ำระเงนิอยู่ในต่ำงประเทศ บรษิทัไดส้ง่ตวัแทนเพื่อเขำ้ไปประสำนงำนในสว่นกำรจ่ำยเงนิทีต่่ำงประเทศเพื่อ
ตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรจ่ำยช ำระเงนิในสว่นยอดคงคำ้งนี้  
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แต่โดยภำพรวมแลว้ลูกหนี้กำรคำ้ของบรษิทัเป็นลูกหนี้ชัน้ด ีโดยส่วนใหญ่เป็นบรษิทัใหญ่ หรอืเป็นบรษิทัขำ้ม
ชำต ิและมตี ำแหน่งทำงกำรตลำดเป็นอนัดบัตน้ๆของอุตสำหกรรม ท ำใหป้ญัหำของหน้ีเสยีทีผ่่ำนมำของบรษิทัมน้ีอยมำก 
นอกจำกนี้ ในกรอบของนโยบำยกำรจดักำรบรหิำรสนิเชื่อ บรษิทัมกีำรพจิำรณำและจดัประเภทสนิเชื่อและวงเงนิสนิเชื่อที่
ใหแ้ก่ลกูคำ้ในแต่ละรำย และทบทวนทุกปี 

ในส่วนของทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ รวม เพิม่ขึน้สุทธ ิ 25.11 ลำ้นบำท กำรเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนใน
สว่นของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และกำรปรบัปรุงอุปกรณ์เครื่องจกัรทีล่ำ้สมยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ ทัง้นี้อตัรำกำรใช้
ก ำลงักำรผลติของเครื่องจกัรปีนี้เพิม่ขึน้จำกปีก่อน ซึง่เป็นผลมำจำกค ำสัง่ซือ้ของลูกคำ้บรรจุน ้ำมนัหล่อลื่น โดยเฉพำะที่
ประเทศจนี และปญัหำกำรขำดแคลนน ้ำนมดบิในตลำดบรรจุภณัฑ์นมและนมเปรีย้วทีเ่ริม่คลีค่ลำยลง รวมทัง้ลูกคำ้บำง
รำยขยำยฐำนสูก่ำรสง่ออกมำกขึน้ 

บรษิทัยงัคงขยำยกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อมองยอ้นกลบัไปในปี 2556 บรษิทัมกีำรขยำย
กำรลงทุนในอำคำรและเครื่องจกัรประมำณ 554.23 ลำ้นบำทส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนทีช่ลบุร ีเพื่อขยำยสำยกำรผลติของ
ชิน้สว่นยำนยนตใ์นสว่นของโรงพ่นส ีและเครื่องจกัรใหม่ทีม่คีวำมสำมำรถในกำรผลติชิน้งำนขนำดใหญ่ ส่วนในระหว่ำงปี 
2557 บรษิทัมกีำรขยำยกำรลงทุนในอำคำรและเครื่องจกัร 280.13 ลำ้นบำทโดยเป็นกำรปรบัปรุงและขยำยสว่นงำนระบบ
คลนีรมู รวมทัง้ซือ้เครื่องจกัรเพิม่เพื่อรองรบัก ำลงักำรผลติทีเ่พิ่มขึน้ในกลุ่มอุตสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์และบรรจุภณัฑ์
นมและนมเปรี้ยว ส่วนในปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 บรษิทัยงัคงมุ่งเน้นในกำรลงทุนในเครื่องจกัรใหม่เพื่อทดแทน
เครื่องจกัรเก่ำ กำรสัง่ซือ้เครื่องจกัรใหม่ในประเทศจนี และกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์สนับสนุนและแม่พมิพเ์พื่อ
เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติและลดต้นทุนคุณภำพและกำรจดักำร โดยบรษิทัมกีำรขยำยกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรในปี 
2558 และ 2559 ประมำณ 154.65 ลำ้นบำท และ 193.72 ลำ้นบำทตำมล ำดบั  

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั 

ในปี 2559 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลอื่น 
ลดลงจ ำนวนเงนิ 80.89 ลำ้นบำท และ 90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เนื่องจำกปรมิำณของลูกหนี้กำรคำ้คงคำ้งทีล่ดลงท ำให้
ควำมต้องกำรใช้เงนิทุนหมุนเวยีนลดลง และกำรกู้ยมืเงนิระยะยำวมำกขึน้ เพื่อลดภำระจำกกำรใชเ้งนิเบกิเกนิบญัชแีละ
เงนิกูย้มืระยะสัน้ โดยเงนิกูย้มืระยะยำวเพิม่ขึน้สทุธ ิ78.20 ลำ้นบำท 

ในปี 2559 บรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมงบกำรเงนิรวม เท่ำกบั 1.23 เท่ำซึง่ดขีึน้กว่ำปีก่อนอยู่ที่อตัรำ 
1.46 เท่ำ และอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เท่ำกบั 1.28 เท่ำ ซึง่ปีก่อนอยู่ทีอ่ตัรำ 1.56 เท่ำ 
เนื่องจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นและกำรก่อหนี้เพื่อลงทุนใหม่เริ่มลดลง โดยอตัรำดังกล่ำวผ่ำนข้อก ำหนดกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขของสญัญำกู้กับธนำคำรพำณิชย์  ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ก ำหนด
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุนไวท้ีไ่ม่เกนิ 1.5 เท่ำ อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วนสภำพคล่องซึง่ค ำนวณจำกสนิทรพัยห์มุนเวยีนหำร
ด้วยหนี้สนิหมุนเวยีนโดยไม่รวมหนี้สนิระยะยำวส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ซึ่งปจัจุบนัตำมงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรอยู่ที ่0.93 เท่ำ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรขอผ่อนผนักำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิตำมเงื่อนไขของสญัญำกูก้บัธนำคำร
พำณิชยใ์นสว่นของอตัรำสว่นสภำพคล่องดงักล่ำวซึง่ก ำหนดไวท้ีไ่ม่ต ่ำกว่ำ 1 เท่ำ ส ำหรบัปี 2559 

ทัง้นี้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทั คำดว่ำในปี 2560 จำกผลประกอบกำรทีเ่ริม่ส่งสญัญำณเชงิบวกจำกยอดขำยของ
บรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่น บรรจุภณัฑ์นมและนมเปรี้ยว ส่วนของโรงงำนพ่นสทีีเ่ริม่มแีนวโน้มกำรควบคุมประสทิธภิำพ
กำรผลติไดด้ขีึน้ จะท ำใหอ้ตัรำส่วนทำงกำรเงนิมทีศิทำงทีด่ขี ึน้ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัมกีำรพจิำรณำกำรลงทุนเพิม่เตมิของ
ประเทศจนีและจำกโครงกำรในประเทศ หำกมกีำรขยำยฐำนลูกค้ำหรอืมโีครงกำรลงทุนเพื่อรองรบัลูกค้ำใหม่ทีม่คีวำม
เสีย่งต ่ำ จำกกำรมสีญัญำระยะยำวรองรบั อำจเป็นตวักดดนัใหอ้ตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทุนเพิม่ขึน้ในอนำคต ซึง่ฝ่ำยบรหิำรได้
พยำยำมค ำนึงถงึผลกระทบและควำมเสีย่งทัง้ในระยะสัน้ และระยะยำวส ำหรบัแผนกำรลงทุนต่ำงๆ 
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ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิและกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดุล ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 

1-3 ปี 
มากกว่า 

3-5 ปี 
มากกว่า 

5 ปี 
ภำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิระยะยำว 437.21 132.56 191.98 86.35 26.32 
ภำระผกูพนัดำ้นสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 6.22 3.19 2.66 0.37 - 
ภำระผกูพนัดำ้นสญัญำเช่ำด ำเนินกำร 61.13 22.99 38.14 - - 
ภำระผกูพนัดำ้นกำรซือ้สนิทรพัย ์ 29.97 29.97 - - - 
ภำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิอื่นๆ – ภำระค ้ำประกนั 111.72 111.72 - - - 

รวม 646.25 300.43 232.78 86.72 26.32 

ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานในอนาคต 
1จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2560 ซึง่คำดไวว้่ำผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ

ขยำยตวัร้อยละ 3.0-4.0 โดยมปีจัจยัสนับสนุนกำรขยำยตวัของกำรส่งออกซึ่งจะสนับสนุนใหก้ำรผลติภำคอุตสำหกรรม 
และกำรลงทุน และกำรบริโภคภำคเอกชนปรับตัวดีขึ้น  รวมถึงกำรฟ้ืนตัวของรำยได้ภำคกำรเกษตร ซึ่งเป็นปจัจัย
สนบัสนุนใหค้่ำใชจ้่ำยภำคครวัเรอืนของภำคกำรเกษตรปรบัตวัดขีึน้1  

2ทัง้นี้ยอดผลติรถในปี 2560 มกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะมปีรมิำณ 2.0 ลำ้นคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.86 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน โดยแบ่งเป็นกำรผลติเพื่อกำรจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ 0.8 ลำ้นคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.07 และเป็นกำรผลติเพื่อ
กำรสง่ออกประมำณ 1.2 ลำ้นคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.972 อย่ำงไรกด็ ีภำวะเศรษฐกจิไทยย่อมมคีวำมผนัผวนและขึน้อยู่กบั
ภำวะเศรษฐกจิโลก รำคำน ้ำมนั ภยัก่อกำรรำ้ย แนวโน้มค่ำเงนิบำท รวมถงึผลกระทบของนโยบำยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ แรงส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิโดยผ่ำนกำรใช้จ่ำยของภำครฐั  ทัง้กำรขบัเคลื่อนโครงกำรลงทุน 
โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรคำ้ชำยแดนโดยเฉพำะกบั CLMV และกำรสนับสนุนกำร
ท่องเทีย่วลว้นเป็นตวัก ำหนดและสง่ผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกจิไทย 

 
อย่ำงไรกด็ ีแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ฝ่ำยบรหิำรยงัคงค ำนึงถงึจำกผลกระทบจำกปจัจยัภำยนอก ทัง้ใน

ส่วนของอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศและของเศรษฐกจิโลก ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุ
ภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นหลงัจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิอุตสำหกรรมรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ ภำวะภยัแลง้ อุทกภยั
และภัยธรรมชำติที่มีผลต่อยอดขำยบรรจุภัณฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบต่อกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรค้ำ
ต่ำงประเทศของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่มแีนวโน้มกำรใชน้โยบำยกดีกนัทำงกำรคำ้ กำรลงทุน และดำ้นแรงงำน รวมถงึ
เสถียรภำพของกลุ่มยูโรโซนที่ในหลำยๆ ประเทศเริ่มมีแนวคิดออกจำกกลุ่ม ซึ่งมีทัง้ปจัจัยเชิงบวกและเชิงลบต่อ
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์และชิน้ส่วนพลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ ต้นทุนของรำคำเมด็พลำสติกและควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลีย่น รวมถงึผลกระทบของปจัจยัภำยใน 
 
 
------------------------------------------------ 
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2 ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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ในส่วนกำรควบคุมต้นทุนและกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติเพื่อลดผลขำดทุนในส่วนโรงงำนพ่นส ีกำรขยำย
และหำลูกค้ำใหม่เพื่อรองรบัก ำลงักำรผลิตที่เหลืออยู่ของโรงงำนส ี เหล่ำนี้ล้วนเป็นปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 

ดงันัน้ในปี 2560 ฝ่ำยบรหิำรและคณะกรรมกำรบริษัท ได้มกีำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่งของกำรด ำเนินกำร
โครงกำรต่ำงๆเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่วำงแผนไว้บรรลุเป้ำหมำย โดยใช้หลกัควำมระมดัระวงัและสงัเกต
เหตุกำรณ์และปจัจยัภำยนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรค ำนึงถงึกำรเพิม่
ช่องทำงกำรจดัหำเงินและศึกษำเรื่องกำรระดมทุนโดยกำรออกหุ้นกู้เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต รวมถึงกำร
พจิำรณำจดัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2559 ซึง่ไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย
ที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย          
โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลใน
การจดัท างบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิัทยงัมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บรษิัท มรีะบบการบรหิารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีี
ความถูกตอ้ง ครบถว้นและเพยีงพอส าหรบัการดแูลทรพัยส์นิและป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกติ
อย่างมสีาระส าคญั 
 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ท าหน้าที่ดูแลรบัผิ ดชอบ
เกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั
เรื่องดงักล่าว ไดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนี้แลว้ 
 คณะกรรมการบรษิัท มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิัท โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอ  สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
(ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 



 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม
บญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินรวม จ านวน 1,498.36  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 61.77 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมใน
งบการเงินรวมซ่ึงถือว่ามีสาระส าคญัมากต่องบการเงิน เน่ืองจาก ผลของตวัเลขค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอาจมีผลกระทบ หากบริษทัมีการประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์  และมูลค่าคงเหลือ 
ณ วนัเลิกใชง้านของเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภณัฑแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ไม่เหมาะสม เน่ืองจากเคร่ืองจกัรดงักล่าว
บริษทัน าเขา้จากต่างประเทศ ใชเ้ฉพาะกบัโรงงานอุตสาหกรรม  มีราคาสูง และไม่พบราคาเคร่ืองจกัรมือสอง ท่ี
ประกาศขายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

 
การตอบสนองความเส่ียงของผูส้อบบญัชี 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานความเหมาะสมของประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์  และมูลค่าคงเหลือ 
ณ วนัเลิกใช้งาน ของเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภณัฑ์และช้ินส่วนยานยนต์ ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัใช้ โดยได้
สอบถามความเห็นจากวิศวกรของบริษทั และดูจากสถิติการใช้เคร่ืองจกัรในอดีตของบริษทั จนไดข้อ้สรุปท่ี
พอใจวา่ฝ่ายบริหารของบริษทัมีการใชป้ระมาณการอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 
รายการรายได้จากการขายของบริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก  จ ากัด “บริษัทย่อย” ที่รวมอยู่ในงบ
การเงินรวม จ านวน 238.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.66  ของงบการเงินรวม ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืน่ 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  
จ  ากดั “บริษทัย่อย” จดัตั้งและด าเนินงานในประเทศจีน ได้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  ข้าพเจ้าไม่ได้
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัยอ่ย” ท่ีน ามารวมเพื่อจดัท างบ
การเงินรวมดว้ยตวัเอง จึงไดใ้ชร้ายการท่ีผูส้อบบญัชีอ่ืนตรวจสอบ มารวมในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลของบริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัยอ่ย”  

 
การตอบสนองความเส่ียงของผูส้อบบญัชี 

 ขา้พเจา้ไดต้อบสนองความเส่ียงโดยการติดต่อส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั ปัญจวฒันา
(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัยอ่ย” โดยใชว้ิธีการ ส่งแบบสอบถามขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบ ให้แก่ผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัย่อย” ตอบกลบัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัได้สอบทานขอ้มูลท่ีบริษทัน ามาแปลงค่าเงินให้เป็นสกุลเงินบาทเพื่อน ามารวมในการ
จดัท างบการเงินรวมวา่ใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัและไดเ้ขา้สอบทานกระดาษท าการ 
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ของผูส้อบบญัชีของบริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัย่อย”  เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก  จ  ากดั “บริษทัย่อย” จนไดข้อ้สรุปท่ีพอใจว่า
ขอ้มูลท่ีน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัมีความเหมาะสมและใชน้โยบายบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่แลว้ 
 
ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
    ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ 
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ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

*****/5 
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  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                              (นายพจน์  อศัวสันติชยั) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.4, 5 38,358,888.10 110,424,278.04 10,853,050.85 77,150,871.77

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  10,697,640.00 -                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.5, 4 ,6 486,054,543.47 506,009,542.59 457,614,997.75 486,193,869.68

สินคา้คงเหลือ 3.6, 7 270,686,069.61 266,253,006.04 226,921,444.64 240,998,359.86

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 89,013,640.98 91,360,268.41 82,622,347.74 70,807,617.63

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 884,113,142.16 974,047,095.08 788,709,480.98 875,150,718.94

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  10,697,640.00 -                  

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 9 -                  5,500,000.00 -                  5,500,000.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3.8, 10 -                  -                  127,144,777.20 127,144,777.20

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.9, 11 1,498,360,711.83 1,473,247,931.12 1,316,928,112.80 1,311,266,958.89

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.11, 12 7,500,074.02 8,943,358.28 7,044,427.74 8,072,643.29

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,556,895.31 47,018,244.08 30,772,686.16 33,928,798.54

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,541,417,681.16 1,534,709,533.48 1,492,587,643.90 1,485,913,177.92

รวมสินทรัพย์ 2,425,530,823.32 2,508,756,628.56 2,281,297,124.88 2,361,063,896.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

สินทรัพย์

- 6 -

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 14 390,199,038.18 471,091,600.00 318,355,087.70 447,000,000.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 15 -                  90,000,000.00 -                  90,000,000.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                  -                  12,000,000.00 15,000,000.00

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 362,140,833.70 399,992,756.91 423,730,568.48 400,405,698.35

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาว 17 132,563,030.95 139,535,312.16 114,784,072.16 128,463,928.93

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 3,192,146.41 5,333,619.94 3,192,146.41 5,333,619.94

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,089,164.48 1,551,112.02 -                  -                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,140,104.02 75,795,477.01 69,968,932.03 70,554,924.02

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 23,787,866.60 39,854,420.28 20,594,651.17 37,701,393.06

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 989,112,184.34 1,223,154,298.32 962,625,457.95 1,194,459,564.30

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 17 304,693,798.22 226,494,484.75 274,818,353.43 206,200,896.66

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 3,031,071.31 4,336,970.46 3,031,071.31 4,336,970.46

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 39,667,829.68 29,479,987.68 37,171,751.08 27,662,543.08

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 2,839,311.82 6,605,937.78 2,551,058.06 6,426,695.39

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 350,252,011.03 266,937,380.67 317,592,233.88 244,647,105.59

รวมหน้ีสิน 1,339,364,195.37 1,490,091,678.99 1,280,217,691.83 1,439,106,669.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 7 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 574,080,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 574,079,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 338,128,000.00 338,128,000.00 338,128,000.00 338,128,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 21, 22 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 423,892,256.53 343,562,664.45 354,657,432.11 275,645,229.64

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 11 -                  -                  (7,449,968.81) (7,559,972.42)

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจ        

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั     3,086,493.16 3,086,493.16 -                  -                  

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 5,315,908.51 13,452,686.54 -                  -                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,086,166,627.95 1,013,973,813.90 1,001,079,433.05 921,957,226.97

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  4,691,135.67 -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,086,166,627.95 1,018,664,949.57 1,001,079,433.05 921,957,226.97

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,425,530,823.32 2,508,756,628.56 2,281,297,124.88 2,361,063,896.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม

- 8 -
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2559 2558 2559 2558

รายได ้ 3.3

รายไดจ้ากการขาย 4, 29, 32 2,749,734,350.83  2,721,034,523.39 2,558,152,075.85  2,554,624,828.45  

รายไดเ้งินปันผล 22 -                  -                  56,585,600.00       70,182,450.00       

รายไดอ่ื้น 4, 29, 32 7,580,980.76         5,867,036.07        14,275,308.70       7,884,262.31         

รวมรายได้ 2,757,315,331.59  2,726,901,559.46 2,629,012,984.55  2,632,691,540.76  

ค่าใชจ่้าย  3.3

ตน้ทุนขาย 4 2,284,171,272.86  2,298,215,548.63 2,197,877,446.32  2,228,313,498.75  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 95,322,392.61       91,600,317.64      87,850,537.07       87,646,807.01       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 197,728,371.23     196,212,636.51    173,404,912.88     177,568,471.72     

ตน้ทุนทางการเงิน      34,616,387.18       37,566,924.22      30,285,932.54       36,152,158.55       

รวมค่าใชจ่้าย 2,611,838,423.88  2,623,595,427.00 2,489,418,828.81  2,529,680,936.03  

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 145,476,907.71     103,306,132.46    139,594,155.74     103,010,604.73     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3.19, 26, 32 4,490,939.13         4,860,741.54        327,882.77            341,190.34            

ก าไรส าหรับปี 140,985,968.58     98,445,390.92      139,266,272.97     102,669,414.39     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 19 (3,234,582.00) -                  (2,846,676.00) -                   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                  -                  110,003.61            122,639.73            

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง

ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (8,136,778.03) 4,638,680.68 -                  -                   

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (11,371,360.03) 4,638,680.68 (2,736,672.39) 122,639.73 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 129,614,608.55     103,084,071.60    136,529,600.58     102,792,054.12     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 9 -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

124



2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,985,968.58     98,481,177.84      139,266,272.97     102,669,414.39     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  (35,786.92) -                  -                   

140,985,968.58     98,445,390.92      139,266,272.97     102,669,414.39     

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 129,614,608.55     103,119,858.52    136,529,600.58     102,792,054.12     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  (35,786.92) -                  -                   

129,614,608.55     103,084,071.60    136,529,600.58     102,792,054.12     

ก าไรต่อหุ้น  3.17, 28

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.25                      0.17                      0.24                      0.18                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 10 -
บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 140,985,968.58 98,445,390.92 139,266,272.97 102,669,414.39 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (โอนกลบั) (2,012,600.83) 4,144,675.60 (2,012,600.83) 4,144,675.60 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 143,331.61 697,217.70 71,184.93 1,321,468.40 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 154,538,986.88 146,805,486.49 132,662,702.75 125,681,723.74 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 8,994,342.88 18,103,265.39 8,918,799.23 18,103,265.39 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 66,273.29 (463,461.94) 296.85 (463,461.94)
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 746,922.69 (443,266.13) 856,926.30 (443,266.13)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 881,470.57 1,674,524.50 524,279.76 1,528,724.66 
ขาดทุนจากการปิดบริษทัยอ่ย -                -                -                15,234.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,547,375.98 4,795,161.08 6,194,375.98 4,510,416.08 
รายไดเ้งินปันผล -                -                (56,585,600.00) (70,182,450.00)
ดอกเบ้ียจ่าย 34,616,387.18 37,566,924.24 30,285,932.54 36,152,158.55 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,490,939.13 4,860,741.54 327,882.77 341,190.34 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 349,999,397.96 316,186,659.39 260,510,453.25 223,379,093.08 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,081,414.52 (168,402,241.85) 30,705,287.33 (149,960,205.89)
สินคา้คงเหลือ (4,576,395.17) 10,997,688.81 14,005,730.29 9,706,386.56 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,174,979.44 22,281,950.57 26,952,621.90 30,401,434.46 
ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย (4,621,456.89) (4,116,183.48) (4,621,456.89) (4,116,183.48)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,088,462.78 (6,040,138.75) (1,141,229.06) (2,742,589.09)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,182,454.83) (36,512,172.84) 23,984,175.77 (46,371,512.45)
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 344,627.01 14,877,332.02 (585,991.99) 13,256,080.92 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (16,066,553.68) (42,818,951.77) (17,106,741.89) (35,303,168.98)
หน้ีสินอ่ืน -                (10,000.00) -                (10,000.00)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 354,242,021.14 106,443,942.10 332,702,848.71 38,239,335.13 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (100,200.00) (266,620.40) -                -                
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (8,719,512.63) (6,863,583.40) (4,203,520.10) (3,368,803.57)

เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 345,422,308.51 99,313,738.30 328,499,328.61 34,870,531.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
บาท

 - 13 -

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                234,758.50 
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                (10,807,850.00) -                
เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -                (10,521,453.56) -                
เงินสดรับปันผล -                -                56,585,600.00 70,182,450.00 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 800,563.67 1,533,030.43 800,563.67 1,522,144.95 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (175,287,805.63) (134,212,654.57) (128,020,172.23) (107,042,225.14)
เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย์ (49,030,681.41) (16,202,329.40) (48,790,681.41) (10,023,329.40)
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (120,300.00) (1,506,910.00) (120,300.00) (828,310.00)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (223,638,223.37) (150,388,863.54) (140,874,293.53) (45,954,511.09)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินฝากมีขอ้จ ากดัในการใช ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,500,000.00 (5,500,000.00) 5,500,000.00 (5,500,000.00)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (80,892,561.82) 33,798,246.90 (128,644,912.30) 17,433,094.90 
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (90,000,000.00) 90,000,000.00 (90,000,000.00) 90,000,000.00 
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                -                (3,000,000.00) 15,000,000.00 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 207,374,642.86 89,804,858.59 200,000,000.00 73,085,298.59 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (136,147,610.60) (124,843,780.68) (145,062,400.00) (116,050,725.89)
เงินสดจ่ายปันผล (57,421,794.50) (17,557.50) (57,407,394.50) (7.50)
เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (5,490,372.68) (8,328,511.11) (5,490,372.68) (8,328,511.11)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (34,110,303.16) (37,566,924.24) (29,817,776.52) (36,152,158.55)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (191,187,999.90) 37,346,331.96 (253,922,856.00) 29,486,990.44 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 2,029,660.49 1,860,068.72 -                -                
เงินสดลดลงจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ท่ีบริษทัไม่มีการควบคุมแลว้ (4,691,135.67) -                -                -                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (72,065,389.94) (11,868,724.56) (66,297,820.92) 18,403,010.91 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 110,424,278.04 122,293,002.60 77,150,871.77 58,747,860.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 38,358,888.10 110,424,278.04 10,853,050.85 77,150,871.77 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 16,202,329.40 20,798,330.00 10,023,329.40 14,265,890.00 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน ท่ียงัไม่จ่ายช าระคืน 2,849,556.24 4,193,062.95 839,393.50 7,084,722.87 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 2,043,000.00 3,775,499.59 2,043,000.00 3,775,499.59 
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั -                11,039,972.50 -                11,039,972.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2530 

 บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2554 เพื่อน ำ
บริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอไอ (mai) 

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร

10150 ประเทศไทย 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีส ำนกังำนสำขำซ่ึงเปิดด ำเนินกำรและตั้ง

เป็นโรงงำนผลิตสินคำ้ ดงัต่อไปน้ี 
ล ำดบั  สำขำ  ท่ีตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร 

1  สมุทรสำคร  เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ต ำบลชยัมงคล อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
2  กรุงเทพ  เลขท่ี 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน 

กรุงเทพมหำนคร  10150 
3  ชลบุรี  เลขท่ี 150/62 หมู่ท่ี 9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 

20110 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ส ำหรับ สินค้ำอุปโภคและ

บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ช้ินส่วนยำนยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจำกพลำสติก 
 (ค) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้น ำหุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริษทัมีก ำหนดวนัซ้ือขำยคร้ังแรกในวนัท่ี 28 
กุมภำพนัธ์ 2555 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
2. หลกัเกณฑก์ำรท ำงบกำรเงินรวม 
 (ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อย และ

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
      อตัรำส่วนของกำรถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ ำนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  2559  2558 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 กรุงเทพมหำนคร  99.98%  99.98% 

 บริษทั เอลิแกนซ ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  จ ำหน่ำยฝำและเมด็พลำสติก  กรุงเทพมหำนคร  99.97%  99.97% 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 เทียนจิน  

(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 100.00%  100.00% 

บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั พีเจ   
ดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ำกดั) 

 บริกำรตรวจสอบจ ำนวน/
มำตรฐำนสินคำ้ทุกชนิดและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั

ทุกประเภท 

 สมุทรสำคร  99.99%  99.99% 

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั       
 บริษทั ปัญจวฒันำมำร์เกต็ติ้ง จ ำกดั *  ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติก

(ปัจจุบนัหยุดด ำเนินงำน) 
 กรุงเทพมหำนคร  -  - 

  * เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2559 ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรเดิมของบริษทั ปัญจวฒันำมำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั ท่ีเป็น
บุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) ไดข้ำยและโอน
หุน้ใหก้บั บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนำยน 2559 เป็นตน้ไป บริษทั ปัญจวฒันำ
มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั จึงไม่อยู่ในสถำนะกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคญั 
และไม่น ำมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
 (ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัมำ

รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญันั้น 

 
 (ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัไดจ้ดัท ำข้ึน

โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั และบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี

นยัส ำคญั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
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3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำ
ข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกัด ท่ีก ำหนดโดย
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 
2543  

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2   มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงใหม่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15        
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25        
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 21  

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 
   ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั         
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 3.3 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ รับรู้เม่ือส่งมอบและได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำย
บริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำร
ไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้นหรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือรวมทั้งควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ท่ีขำยไป 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย 
   รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซ่ึง
มีอำยคุรบก ำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือนอ้ยกวำ่ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 3.5 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุนตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

 
 3.6 สินคำ้คงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคำ้อยู่
ในสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้
กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 
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 ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 
 มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

   บริษทัตั้งค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยั และคำ้งนำน 
ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่ำจำ้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก โดยบริษทัและลูกคำ้เป็น

ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ 

 
 3.7 ค่ำแม่พิมพร์อตดัจ่ำย 

  เป็นค่ำแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ำยค่ำแม่พิมพแ์ละภำยหลงัเรียกเก็บ
เงินจำกลูกคำ้โดยค ำนวณตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้รำยนั้นๆ บริษทัจะท ำกำรตดัจ่ำยค่ำ
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขำยสินคำ้ตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ได ้บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จ ำนวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสำมำรถผลิตช้ินงำนตลอดอำยกุำรใชง้ำนตำมท่ีตกลงไวร้ะหวำ่งกนั 

 
3.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
3.9 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

  ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

กำรรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรก 
  รำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซ้ือรวมภำษีน ำเขำ้ ภำษีซ้ือท่ีเรียกคืน

ไม่ได ้และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ำมประสงค ์(ไดแ้ก่ ตน้ทุนกำรเตรียมสถำนท่ี ตน้ทุนกำรขนส่งเร่ิมแรกและกำรเก็บรักษำ ตน้ทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรร้ือหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนท่ี
ภำยหลงักำรเลิกใชสิ้นทรัพย ์) ส่วนลดกำรคำ้ต่ำงๆ และภำษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งน ำมำหกัจำกรำคำซ้ือ 
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 มูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้ำน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งำนของเคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์โรงงำนบำงส่วน โดยก ำหนดมูลค่ำคงเหลือท่ีอตัรำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเร่ิมแรกท่ีไดม้ำซ่ึง
สินทรัพย ์
ค่ำเส่ือมรำคำ 
 ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 

    มูลค่ำคงเหลือ ณ 
  จ ำนวนปี  วนัท่ีเลิกใชง้ำน 
อำคำร  20, 30  - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 10  - 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร  5, 10  10% ของรำคำทุน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  3, 5, 10, 15  10% ของรำคำทุน 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  5  10% ของรำคำทุน 
ยำนพำหนะ  5, 7, 10  รำคำตลำด 

 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง
หรือติดตั้ง 
 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร
ข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญั จะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะท ำใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำมำกกวำ่กำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำร
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
กบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยบนัทึกดอกเบ้ียจำกกำรกูย้ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพยสิ์นเป็นส่วน
หน่ึงของรำคำทุนของทรัพยสิ์นถำวร 
 ตน้ทุนประมำณกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภำระ
ผกูพนัของกิจกำร ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
 กำรก ำหนดค่ำเส่ือมรำคำ บริษัทจะพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ละวธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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 3.10 ตน้ทุนกำรกูย้มื 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี)  
 

  ค่ำตดัจ ำหน่ำย 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 

 
 3.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัย่อยตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใชแ้ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่) 

   ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทั จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรด้อยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง โดย
บนัทึกในบญัชีรำยไดอ่ื้น 

 
 3.13 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน

และตำมระเบียบพนกังำนของบริษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่ำ
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 
 

 3.14 รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
   รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงิน

บำท งบกำรเงินรวมน ำเสนอในสกุลเงินบำท 
   รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

รำยกำร ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้บนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมท่ีเกิดข้ึนบริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
นั้นบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนเป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

   รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวำ่งปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้นแปลงค่ำโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
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 3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
   สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ

ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำ
กวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 3.16 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจำ้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

 
 3.17 ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหุ้น
สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งปี 

 
 3.18 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้มหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 3.19 ภำษีเงินได ้

ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
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ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินได ้(ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำยค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎำกรในอตัรำ 20% ของก ำไรก่อนภำษีเงินได้หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  
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 3.20 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้
นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุ
โดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือ
น ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 
สัญญำเช่ำ  

  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

  ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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  นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   

  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
4. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     

 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 

 บริษทัเอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  (เทียนจิน) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 

 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั (ช่ือเดิม บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ  ำกดั ) ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

 บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 

 นำย คงศกัด์ิ เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 

 นำย พิรุฬห์  เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
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  รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  นโยบำยรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำ  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 

 
  รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
รำยไดจ้ำกกำรขำย        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  45,680  2,528 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  52,167  45,151 
  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  3,527  - 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั 6,325  6,918  6,325  6,918 
 6,325  6,918  107,699  54,597 
ดอกเบ้ียรับ        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  338  - 
รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  5,966  1,880 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  540  525 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั -  2  -  2 
 -  2  6,506  2,407 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ซ้ือสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  549,037  166,657 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  108,742  357,566 
 -  -  657,779  524,223 

ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  -  66,225 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 1,620  1,620  -  - 
 1,620  1,620  -  66,225 

ดอกเบ้ียจ่ำย        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั        
  (เดิมช่ือ บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ  ำกดั) -  -  567  301 

ค่ำท่ีปรึกษำ        
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณพิรุฬห์  เหมมณฑำรพ 920  840  920  840 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 43,278  44,450  43,278  44,450 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,970  1,345  1,970  1,345 
 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 45,248  45,795  45,248  45,795 

 
ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559   2558 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น         

  บริษทัยอ่ย         
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  10,698 **  - 

เงินให้กูย้มืระยะยำว         
  บริษทัยอ่ย         

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  10,697 **  - 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

   พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2559  2558  2559  2558  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  7,181  3,144  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  14,946  8,813  
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  2,441  1,934  
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั         
  (เดิมช่ือ บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ  ำกดั) -  -  198  -  
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน         
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ำกดั 55  4,704  55  4,704  
 55  4,704  24,821  18,595  

เงินกูย้มืระยะสั้น         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั         
  (เดิมช่ือ บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ  ำกดั) -  -  12,000 ** 15,000 ** 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  118,509  48,714  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  42,397  15,878  
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก  จ  ำกดั -  -  256  2  
 -  -  161,162  64,594  

 
 *เงินให้กูย้ืมระยะสั้นมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 300,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 

 (จ ำนวน 10.70 ลำ้นบำท) เป็นระยะเวลำ 1 ปี  คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 *เงินให้กูย้ืมระยะยำวมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 300,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ 

 (จ ำนวน 10.70 ลำ้นบำท) เป็นระยะเวลำ 3 ปี  คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 **เงินกูย้ืมระยะสั้นมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนั อำยุสัญญำ 3 เดือน คิดดอกเบ้ียระหวำ่ง

 กนัอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 429  422  190  180 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีกระแสรำยวนั 36,844  66,592  9,587  33,571 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์ 1,086  43,410  1,076  43,400 

รวม 38,359  110,424  10,853  77,151 

 
  เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมประกำศอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 
 
6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 55  1,720  15,239  11,117 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน -  827  3,599  1,273 
  3 - 6 เดือน -  -  -  - 
 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน -  -  -  - 
 55  2,547  18,838  12,390 
กิจกำรอ่ืน        
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 336,063  336,668  291,703  309,556 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 142,463  155,830  133,645  149,235 
  3 - 6 เดือน 4,919  7,904  4,891  7,904 
 6 - 12 เดือน 4,671  491  4,671  491 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 140  4,681  140  4,681 
 488,256  505,574  435,050  471,867 
รวม 488,311  508,121  453,888  484,257 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,256)  (4,268)  (2,256)  (4,268) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 486,055  503,853  451,632  479,989 
ลูกหน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,157  5,983  6,205 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 486,055  506,010  457,615  486,194 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558 

ยอดยกมำตน้ปี 4,268  124 

บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 2,256  4,268 

หกั ลดลงระหวำ่งปี (4,268)  (124) 

ยอดยกไปปลำยปี 2,256  4,268 

 
7. สินคำ้คงเหลือ 
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 96,551  78,973  75,631  63,948 
งำนระหวำ่งท ำ 37,920  34,801  33,346  31,406 
วตัถุดิบ 91,792  82,756  76,920  77,147 
วสัดุส้ินเปลือง 30,926  23,187  27,222  21,728 
แม่พิมพ ์ 19,427  50,259  19,427  50,259 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 3,519  5,582  3,519  5,582 
 280,135  275,558  236,065  250,070 
หกัค่ำเผ่ือกำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือ (9,449)  (9,305)  (9,144)  (9,072) 
สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 270,686  266,253  226,921  240,998 

 
  รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่กำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดยกมำตน้ปี 9,305  8,608  9,072  7,751 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 1,788  3,119  1,716  3,062 
หกั ลดลงระหวำ่งปี (1,644)  (2,422)  (1,644)  (1,741) 
หกั ตดับญัชีระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดยกไปปลำยปี 9,449  9,305  9,144  9,072 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

8. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

เงินมดัจ ำค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 49,031  16,202  48,791  10,023 
เงินมดัจ ำค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 10,205  39,671  10,205  39,671 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,778  35,487  23,626  21,114 

รวม 89,014  91,360  82,622  70,808 

 
9.  เงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีเงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้จ ำนวนเงิน  5.50 ลำ้นบำท เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 24) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัไม่มีเงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 
อำคำร 310,645  -  -  -  310,645 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 88,096  2,309  (180)  2,144  92,369 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 282,241  1,856  (26)  3,344  287,415 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,113,794  79,625  (2,512)  43,915  1,234,822 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 42,303  6,223  (893)  457  48,090 
ยำนพำหนะ 74,185  2,724  (3,114)  -  73,795 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 1,612  100,986  (2,708)  (49,860)  50,030 
รวม 2,022,905  193,723  (9,433)  -  2,207,195 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 53,900  10,508  -  -  64,408 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 28,795  6,814  (54)  -  35,555 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 72,974  21,618  (23)  -  94,569 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 345,748  103,616  (1,896)  -  447,468 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 22,937  6,454  (483)  -  28,908 
ยำนพำหนะ 29,051  4,304  (1,810)  -  31,545 
รวม 553,405  153,314  (4,266)  -  702,453 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 3,748        (6,381) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,473,248        1,498,361 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 
อำคำร 310,645  -  -  -  310,645 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 76,597  8,417  (42)  3,124  88,096 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 272,869  2,874  (1,287)  7,785  282,241 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 948,310  95,203  (2,319)  72,600  1,113,794 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 39,568  5,014  (3,377)  1,098  42,303 
ยำนพำหนะ 69,723  5,052  (590)  -  74,185 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 49,483  36,876  (140)  (84,607)  1,612 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 6  1,215  (1,221)  -  - 
รวม 1,877,230  154,651  (8,976)  -  2,022,905 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 43,391  10,509  -  -  53,900 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 22,428  6,405  (38)  -  28,795 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 52,382  21,184  (592)  -  72,974 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 251,858  95,633  (1,743)  -  345,748 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 19,504  6,209  (2,776)  -  22,937 
ยำนพำหนะ 24,681  4,665  (295)  -  29,051 
รวม 414,244  144,605  (5,444)  -  553,405 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 976        3,748 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,463,962        1,473,248 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 
อำคำร 296,535  -  -  -  296,535 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 85,532  2,115  (180)  2,095  89,562 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 269,205  1,506  (26)  3,344  274,029 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 911,438  43,019  (3,191)  43,763  995,029 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 39,861  5,738  (726)  457  45,330 
ยำนพำหนะ 73,955  2,724  (3,114)  -  73,565 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 845  85,094  -  (49,659)  36,280 
รวม 1,787,400  140,196  (7,237)  -  1,920,359 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 39,789  10,508  -  -  50,297 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 26,603  6,661  (54)  -  33,210 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 68,524  20,387  (24)  -  88,887 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 290,575  83,618  (1,896)  -  372,297 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 21,654  6,077  (432)  -  27,299 
ยำนพำหนะ 28,988  4,263  (1,810)  -  31,441 
รวม 476,133  131,514  (4,216)  -  603,431 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,311,267        1,316,928 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 
อำคำร 296,535  -  -  -  296,535 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 74,044  8,406  (42)  3,124  85,532 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 259,928  2,779  (1,287)  7,785  269,205 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 780,255  60,872  (2,289)  72,600  911,438 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 37,359  4,780  (3,376)  1,098  39,861 
ยำนพำหนะ 69,492  5,053  (590)  -  73,955 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 49,343  36,109  -  (84,607)  845 
รวม 1,676,985  117,999  (7,584)  -  1,787,400 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 29,280  10,509  -  -  39,789 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20,383  6,258  (38)  -  26,603 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 49,157  19,959  (592)  -  68,524 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 214,900  77,398  (1,723)  -  290,575 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 18,620  5,810  (2,776)  -  21,654 
ยำนพำหนะ 24,659  4,624  (295)  -  28,988 
รวม 356,999  124,558  (5,424)  -  476,133 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,319,986        1,311,267 

 
 ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้งทุนในสินทรัพยถ์ำวรเพิ่ม จ  ำนวนเงิน 193.72 ลำ้นบำท 
ซ่ึงเป็นกำรซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิต และทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมและปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของอุปกรณ์ 191.00 ลำ้นบำท และซ้ือยำนพำหนะผูบ้ริหำร 2.72 ลำ้นบำท 

  ในระหวำ่งไตรมำส 1 ปี 2559 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้กบับริษทัยอ่ยในประเทศแห่ง
หน่ึงในมูลค่ำตำมบญัชี ( รำคำทุน 96.14 ลำ้นบำท ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 26.09 ลำ้นบำท ) ต่อมำในไตรมำส 3 ปี 
2559 บริษทัไดซ้ื้อคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเคยจ ำหน่ำยให้กบับริษทัยอ่ยในประเทศขำ้งตน้บำงส่วนกลบัมำ
ในมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือคืน เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยอยูใ่นเง่ือนไขกำรส่งเสริมกำรลงทุนต่อไป 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุน 144,154  135,192  118,047  115,440 
ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร 9,160  9,413  8,924  9,118 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 153,314  144,605  126,971  124,558 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีผลต่ำงจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั
จ ำนวนเงิน 7,449,968.81 บำท และ 7,559,972.42 บำท ตำมล ำดบับริษทับนัทึกผลต่ำงรำคำซ้ือกบัรำคำตำม
บญัชีจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษทั ปัญจวฒันำมำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั ไวใ้นบญัชี “ผลต่ำงจำก
กำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรรำคำทุนจ ำนวนรวม 175.64 ลำ้นบำท และ 
173.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำจนครบอำยกุำรใชง้ำนแลว้แต่ยงัใชง้ำนไดอ้ยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีได้มำข้ำงต้น บำงส่วนได้จ  ำนองเป็นหลักประกันสินเช่ือท่ีได้รับจำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 14 และ 17 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรท ำประกนัวินำศภยัเพื่อคุม้ครอง
ให้แก่สินทรัพย์ถำวรเหล่ำน้ี ได้แก่ ยำนพำหนะทั้ งหมด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตั้ งอยู่ท่ีกรุงเทพฯ
สมุทรสำครและชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำนท่ีตั้งอยูก่รุงเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินและบริษทัลีสซ่ิง 
ส่วนของกำรท ำประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

 
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20,940  120  (336)  -  20,724 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 11,969  1,206  (16)  -  13,159 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (27)        (65) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,944        7,500 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 
(โอนกลบั) 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,433  1,507  -  -  20,940 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 325  -  (325)  -  - 

 รวม 19,758  1,507  (325)  -  20,940 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 10,803  1,166  -  -  11,969 

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (35)        (27) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,920        8,944 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,852  120  -  -  19,972 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 11,779  1,149  -  -  12,928 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,073        7,044 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,024  828  -  -  19,852 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง 325  -  (325)  -  - 
 รวม 19,349  828  (325)  -  19,852 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 10,656  1,123  -  -  11,779 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,693        8,073 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,206  1,166  1,149  1,123 

 
13.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   8,595  6,886  8,593  6,775 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (11,434)  (13,492)  (11,144)  (13,202) 

สุทธิ  (2,839)  (6,606)  (2,551)  (6,427) 

 
กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 1,175  (136)  -  1,039 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 506  1,025  -  1,531 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,205  820  -  6,025 

รวม 6,886  1,709  -  8,595 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13,492  (2,058)  -  11,434 

รวม 13,492  (2,058)  -  11,434 

สุทธิ (6,606)      (2,839) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 1,086  89  -  1,175 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,270  (764)  -  506 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,419  786  -  5,205 

รวม 6,775  111  -  6,886 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 12,833  659  -  13,492 

รวม 12,833  659  -  13,492 

สุทธิ (6,058)      (6,606) 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 1,175  (136)  -  1,039 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 395  1,134  -  1,529 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 5,205  820  -  6,025 

รวม 6,775  1,818  -  8,593 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 13,202  (2,058)  -  11,144 

รวม 13,202  (2,058)  -  11,144 

สุทธิ (6,427)      (2,551) 

 
 
 
 
 
 
 

159



- 45 - 

 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 1,086  89  -  1,175 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 952  (557)  -  395 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,419  786  -  5,205 

รวม 6,457  318  -  6,775 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 12,543  659  -  13,202 

รวม 12,543  659  -  13,202 

สุทธิ (6,086)      (6,427) 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 324,544  471,092  252,700  447,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 65,655  -  65,655  - 
 รวม 390,199  471,092  318,355  447,000 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 4 แห่ง และกบัธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีรวมวงเงิน 50 ลำ้น
บำทอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 640 
ลำ้นบำท และ 6 ลำ้นหยวน อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ท ำทรัสต์รีซีทส ำหรับกำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 67.89 ลำ้นบำท (รวมวงเงินทั้งส้ิน 
757.89 ลำ้นบำท และ 6 ลำ้นหยวน) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีรวมวงเงิน 110 ลำ้น
บำทอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 610 
ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นหยวน อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ท ำทรัสต์รีซีทส ำหรับกำรสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 37.89 ลำ้นบำท (รวมวงเงินทั้งส้ิน 
757.89 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นหยวน) 

  เงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศส่ีแห่งค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัวินำศภยัทรัพยสิ์นดงักล่ำว 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 11) 

 
15. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2558 ท่ีประชุมมี
มติ อนุมติัใหบ้ริษทัระดมทุนโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขำยบุคคลในวงจ ำกดั ไม่เกิน 
10 ฉบบั ณ ขณะใดขณะหน่ึง รวมวงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนจ ำนวน 5 ฉบบั รวมจ ำนวนเงิน 90 
ลำ้นบำท โดยกำรออกตัว๋แลกเงิน อำยตุัว๋ 6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.90 ต่อปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตัว๋แลกเงินดงักล่ำวครบก ำหนดและบริษทัไดช้ ำระคืนทั้งจ  ำนวนแลว้ 
 

16. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

เงินมดัจ ำค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 10,140  23,206  10,140  23,206 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,648  16,648  10,455  14,495 

รวม 23,788  39,854  20,595  37,701 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
17. เงินกูย้มืระยะยำว 

   เงินกูย้มืระยะยำว ประกอบดว้ย 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 58 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 59 

1. วงเงินกู ้ 85.00 ลำ้นบำท  9,238  -  (9,238)  - 
2. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  11,986  -  (8,004)  3,982 
3. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  15,720  -  (8,880)  6,840 
4. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  41,140  -  (16,080)  25,060 
5. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  36,800  -  (12,000)  24,800 
6. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  60,190  -  (20,643)  39,547 
7. วงเงินกู ้147.20 ลำ้นบำท  83,080  -  (29,400)  53,680 
8. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท*  36,566  -  (7,643)  28,923 
9. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  8,511  -  (3,285)  5,226 

10. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  31,434  -  (8,040)  23,394 
11. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  -  200,000  -  200,000 
12. วงเงินกู ้ 30.00 ลำ้นบำท  10,417  -  (6,494)  3,923 
13. วงเงินกู ้ 13.70 ลำ้นบำท  9,828  -  (2,736)  7,092 
14. วงเงินกู ้   7.00 ลำ้นหยวน  11,119  7,375  (3,704)  14,790 
 รวม  366,029  207,375  (136,147)  437,257 
หกัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (139,535)      (132,563) 
 สุทธิ  226,494      304,694 

 
  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 58 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 59 

1. วงเงินกู ้ 85.00 ลำ้นบำท  9,238  -  (9,238)  - 
2. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  11,986  -  (8,004)  3,982 
3. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  15,720  -  (8,880)  6,840 
4. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  41,140  -  (16,080)  25,060 
5. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  36,800  -  (12,000)  24,800 
6. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  60,190  -  (20,643)  39,547 
7. วงเงินกู ้147.20 ลำ้นบำท  83,080  -  (29,400)  53,680 
8. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท  36,566  -  (29,493)  7,073 
9. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  8,511  -  (3,285)  5,226 

10. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  31,434  -  (8,040)  23,394 
11. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  -  200,000  -  200,000 
 รวม  334,665  200,000  (145,063)  389,602 
หกัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (128,464)      (114,784) 
 สุทธิ  206,201      274,818 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่ง และธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศหน่ึงแห่ง (วงเงิน 905.70 ลำ้นบำท และ 7 ลำ้นหยวน) ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1 (วงเงิน 85 ลำ้นบำท)  เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้มืจ  ำนวน
เงินตน้ 85 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนดมีกำร
ผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่
เดือนกรกฎำคม 2554 ถึงเดือนธันวำคม 2554 ช ำระงวดละ 
467,000.00 บำท เดือนมกรำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 
ช ำระงวดละ 1,520,000.00 บำท และเดือนมิถุนำยน 2559 ช ำระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

วงเงินกูท่ี้ 2 (วงเงิน 40 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมวงเงิน 40 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำรผ่อนช ำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  667,000.00 
บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระในงวด
แรกวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2555 

วงเงินกูท่ี้ 3 (วงเงิน 40 ลำ้นบำท)  
 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2555 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 40 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 54 งวดเดือน งวดละ 
740,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิม
ช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556  

วงเงินกูท่ี้ 4 (วงเงิน 80 ลำ้นบำท) เม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2555 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  
1,340,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิม
ช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 

วงเงินกูท่ี้ 5 (วงเงิน 60.80 ลำ้นบำท) เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ ืม
จ ำนวนเงินตน้ 60.80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมที่ธนำคำร
ก ำหนด มีกำรผ่อนช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวด
เดือน งวดละ 1,000,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2557  
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

วงเงินกูท่ี้ 6 (วงเงิน 80 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 48 งวดเดือน งวดละ  
1,650,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2557 

วงเงินกูท่ี้ 7 (วงเงิน 147.20 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 147.20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มี
กำรผ่อนช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  
2,450,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2557 

วงเงินกูท่ี้ 8 (วงเงิน  41 ลำ้นบำท)* เม่ือวนัที่ 9 เมษำยน 2557 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงิน จ ำนวน
เงินตน้ 10.80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 70 งวดเดือน งวดละ 
135,000.00 บำท โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 
ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทได้กู้ยืมเพิ่มเติมอีก จ ำนวนเงินต้น 
30.20 ล้ำนบำท มีกำรก ำหนดผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวม
ดอกเบ้ีย 70 งวด งวดละ 504,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2559 ใน
ระหวำ่ง ปี 2559 บริษทัไดโ้อนยำ้ยวงเงินบำงส่วน จ ำนวนเงิน 
26.20 ลำ้นบำท ให้บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงเป็นผูกู้ ้อตัรำ
ดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวม
ดอกเบ้ีย 60 งวด งวดละ 435,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยช ำระงวดแรกเดือนเมษำยน 2559 

วงเงินกูท่ี้ 9 (วงเงิน  48 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2557 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงใน
ประเทศได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงิน ร่วมกนัจ ำนวนวงเงิน 48 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มี
กำรเบิกใชแ้ลว้จ ำนวนเงินตน้ 10.11 ลำ้นบำท มีกำรผอ่นช ำระคืน
เงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 77 งวดเดือน งวดละ 800,000.00 บำท โดย
ช ำระงวดแรกวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 ในระหวำ่งปี 2559 บริษทั
ไดเ้ปล่ียนแปลงกำรช ำระเงินตน้เป็นงวดละ 168,500.00 บำท งวด
สุดท้ำยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด โดยช ำระงวดแรก วนัท่ี 31 
มีนำคม 2559 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

วงเงินกูท่ี้ 10 (วงเงิน 40 ลำ้นบำท)  
 

เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้มืเงิน จ ำนวน
เงินต้น 40 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ใน
ระหวำ่งปี 2558 บริษทัไดกู้ย้มืเงินตน้ 32.77 ลำ้นบำท มีกำรผอ่น
ช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ 670,000.00 
บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรก
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2558 

วงเงินกูท่ี้ 11 (วงเงิน 200 ลำ้นบำท) 
 

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2559 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมจ ำนวน
เงินตน้ 200 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  
3,340,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 30 กนัยำยน  2560 

วงเงินกูท่ี้ 12 (วงเงิน 30 ลำ้นบำท)  
 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศไดท้  ำ
สัญญำกูย้ืมเงิน จ ำนวนเงินตน้ 30 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ี
ธนำคำรก ำหนด มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 60 งวด 
เดือน งวดละ 570,000.00 บำท งวดสุดท้ำยช ำระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 31 ตุลำคม 2555 

วงเงินกูท่ี้ 13 (วงเงิน 13.7 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศไดท้  ำ
สัญญำกู้ยืมเงิน จ ำนวนเงินต้น 6.85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบ้ีย
ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 
60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 ใน
ระหว่ำงปี 2558  บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดกู้ย้ืมเพิ่มอีกจ ำนวนเงิน
ตน้  5.60 ลำ้นบำท มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 
งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2558 

วงเงินกูท่ี้ 14 (วงเงิน 7 ลำ้นหยวน)       
 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2558 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศไดท้ ำสัญญำ
กูย้ืมเงิน วงเงินกู ้4.00 ล้ำนหยวน ต่อมำเม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2559 
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเพิ่ม 3.00 ลำ้นหยวน รวมเป็น
วงเงินกูใ้หม่ 7.00 ลำ้นหยวน อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีกำรเบิกใชแ้ลว้จ ำนวนเงินตน้ 3.44 ลำ้น
หยวน มีกำรผ่อนช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย  12 งวด (สำม
เดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) งวดละ 286,418.75 หยวน งวดสุดทำ้ยช ำระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยช ำระงวดแรกวนัท่ี 21 สิงหำคม 2559 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัและ/หรือเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกันภยั
ทรัพยสิ์นดงักล่ำว เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 11) เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำ
ดอกเบ้ีย ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรพำณิชย ์

บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำท่ีส ำคญั  โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีก ำหนด เง่ือนไข 
ตำมสัญญำ 

1. บริษทัจะด ำรงอตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) โดยค ำนวณจำก สินทรัพย์
หมุนเวยีนหำรดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน โดยไม่รวม CPLTD ไวใ้นอตัรำส่วนไม่ต ่ำกวำ่ 

1.0 เท่ำ 

2. บริษทัจะด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)  
 ไวใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ 

1.5 เท่ำ 

3. บริษทัจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR)  
 ไวใ้นอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ 

1.5 เท่ำ 

 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้ผอ่นผนัจำกธนำคำร โดยอนุโลมผอ่นผนั กรณี 

บริษทัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน ส ำหรับปี 2559 โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ใน
เร่ือง กำรด ำรงอตัรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) โดยค ำนวณจำก สินทรัพยห์มุนเวียนหำรดว้ยหน้ีสิน
หมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไวใ้นอตัรำส่วนไม่ต ่ำกวำ่ 1.0 เท่ำ โดยหลงัจำกปี 2559 ให้คงเง่ือนไขทำง
กำรเงินท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเช่นเดิม 

 
18. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสัญญำเช่ำทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2559  2558 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,192  230  -  3,422  5,334  341  -  5,675 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั                
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 3,031  155  -  3,186  4,337  215  -  4,552 
  รวม 6,223  385  -  6,608  9,671  556  -  10,227 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,192  230  -  3,422  5,334  341  -  5,675 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั                
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 3,031  155  -  3,186  4,337  215  -  4,552 
  รวม 6,223  385  -  6,608  9,671  556  -  10,227 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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  ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 2 สัญญำ และ 5 สัญญำ 
เพื่อซ้ือยำนพำหนะและเคร่ืองจกัร มูลค่ำตำมสัญญำ 2,097,196.27 บำท และ 3,885,663.25  บำท ตำมล ำดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเคร่ืองจกัร ใน
ลกัษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศรวม 1 แห่ง จ ำนวน 11 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็นเงิน 12,728,491.15 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผอ่นช ำระ 48 งวดเดือน จ่ำยช ำระงวด
เดือนละ 255,121.76 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิใน
กำรเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตำมสัญญำเช่ำเม่ือส้ินสุดตำมสัญญำเช่ำไดท้ั้ง 11 สัญญำ เป็นเงินรวม 3,170,117.21 
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำดงักล่ำว 

  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
19. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำตน้ปี 29,480  24,951  27,663  23,152 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 7,053  4,796  6,662  4,511 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 3,235  -  2,847  - 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหวำ่งปี (100)  (267)  -  - 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 39,668  29,480  37,172  27,663 

 
  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน :        
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขำย 2,599  1,952  2,253  1,732 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,978  295  1,971  280 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 1,970  1,712  1,970  1,712 
 6,547  3,959  6,194  3,724 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 506  837  468  787 
รวม 7,053  4,796  6,662  4,511 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์    
ประกนัภยั  

 
 

    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 

 
(613) 

  
- 

  
(610) 

  
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  

 
3,318 

  
- 

  
3,123 

  
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 530  -  334  - 
 3,235  -  2,847  - 

 
  ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       2559       2558        2559      2558 

อตัรำคิดลด 1.71%, 1.75%, 1.55%     3.75%       1.55%       3.75% 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     3%  3%            3%            3% 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยเดือน    5 - 18%  6 - 18%  10 - 46%     6 - 18% 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยวนั    7 - 85%  15 - 85%  10 - 85%    15 - 85% 

อตัรำกำรทุพพลภำพ 5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง 

 อตัรำมรณะ  อตัรำมรณะ  อตัรำมรณะ  อตัรำมรณะ 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ

ยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (1,876)  2,074  (1,696)  1,869 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,173  (2,000)  1,958  (1,808) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,016)  1,016  (1,827)  887 
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20.  ทุนเรือนหุน้ 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิม จ ำนวน 276,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 287,040,000 
บำท โดยทุนท่ีเพิ่มจ ำนวน 11,040,000 บำท เป็นกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จ  ำนวน 22,080,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.5 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล บริษทัไดย้ื่น
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2558 

 
21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

  ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อยำ่งน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุนสะสม 
(ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22.  กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

บริษทัใหญ่ 
ปี 2559 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมมีมติ อนุมติั
กำรจดัสรรก ำไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1,103,997.25 บำท รวมเป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 28,703,997.25 บำท จ ำนวนดงักล่ำวเป็นกำรตั้งส ำรองไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้ รวมเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน 57,407,994.50 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสม
ของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลอตัรำหุ้นละ 0.07 บำท และ
จำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีอยูภ่ำยใตบ้งัคบัอตัรำภำษีร้อยละ 20 ของก ำไร
สุทธิในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท  โดยจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2559 
ปี 2558 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
กำรจดัสรรเงินก ำไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 365,608.52 บำท รวมเป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย จ ำนวน 27,600,000.00 บำท ซ่ึงไดส้ ำรองไวไ้ม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
และจ่ำยปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เป็นหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 0.5 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรำ 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่ำทั้งส้ินไม่เกิน 
11.04 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำจ่ำยเงินปันผล 0.020 บำทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยใดมีเศษของ
หุ้นเดิมหลงัจำกจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำหุ้นละ 
0.020 บำท (ก่อนปรับลด) โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยจ่ำยปันผลแลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2558 
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 บริษทัยอ่ย 

ปี 2559 
  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 12 กันยำยน 2559 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558 ในอตัรำหุน้ละ 4,300.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 51,600,000.00 บำท โดยไม่ตอ้งตั้งส ำรอง
ตำมกฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 21 กนัยำยน 2559 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกัด 
(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2559 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  ในอตัรำหุ้นละ 500 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 5,000,000.00 บำท โดยไม่ตอ้งตั้ง
ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แลว้ โดยจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 21 กนัยำยน 2559 
ปี 2558 

   ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 บริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 
19 พฤศจิกำยน 2558 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 5,850.00 บำท เป็น
จ ำนวนเงินรวม 70.20 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2558 

 
23. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนส่วนหน่ึง
และบริษทัจ่ำยสมทบอีกส่วนหน่ึง  กองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนด
ของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

   รำยกำรค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 5,116  4,634  4 ,902  4,412 
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24. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินส่ีแห่ง
หลำยวงเงินรวมทั้งส้ินเป็นวงเงิน 2,009.70 ลำ้นบำท 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 13 ลำ้นหยวน และ 
1,889.20 ลำ้นบำท 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 7 ลำ้นหยวน ตำมล ำดบัโดยมีวตัถุประสงค์หลำย
ประกำร ไดแ้ก่ สินเช่ือเงินทุนหมุนเวยีน เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญำใชเ้งิน เงินกูย้มืระยะยำว กำรใหธ้นำคำร
ออกหนงัสือค ้ำประกนัและกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและท ำทรัสตรี์ซีท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทั
มีกำรเบิกใชแ้ลว้หลำยวงเงินรวมเป็นเงินกูย้มืทั้งส้ิน 1,244.95 ลำ้นบำท คงเหลือวงเงิน 739.31 ลำ้นบำท และ
มีกำรเบิกใช้แลว้ 8.65 ลำ้นหยวน คงเหลือวงเงิน 4.35 ลำ้นหยวน วงเงินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยจดจ ำนอง
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั (ดูหมำยเหตุข้อ 11) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถำบนักำรเงินแห่งนั้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภท ขอให้ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำ
ประกนัเฉพำะรำย (Standby Letter of Credit) กบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง รวมวงเงิน 80.00 ลำ้นบำท 
และ  48.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค ้ำประกนัโดย เงินฝำกบญัชีออมทรัพยจ์  ำนวน 5.50 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 
9) และโดยกำรจดจ ำนองเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทั  
 

25. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรของบริษทั 
ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี ่ยวขอ้งและค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 
26. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
  26.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 8,258  4,313  4,204  - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (3,767)  548  (3,876)  341 
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร        

 เปล่ียนแปลงของอตัรำภำษี -  -  -  - 
 รวม 4,491  4,861  328  341 
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  26.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงภำษีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
    ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 145,477  103,306  139,594  103,011 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 29,095  20,661  27,919  20,602 
รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
  กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
    ก ำไรทำงภำษี 1,726  1,463  1,579  1,463 
 ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณ        

  ก ำไรทำงภำษี        

  - รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (11,317)  (14,118) 

  - ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (18,783)  (16,285)  (8,810)  (5,805) 

  - ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมในทำงภำษี (7,258)  (348)  (7,256)  (348) 

 อ่ืนๆ (289)  (630)  (1,787)  (1,453) 

รวมรำยกำรกระทบยอด (24,604)  (15,800)  (27,591)  (20,261) 

รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 4,491  4,861  328  341 

 
  26.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 2559  2558 

 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 145,477    103,306   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 29,095  20.00  20,661  20.00 

รำยกำรกระทบยอด (24,604)  (16.91)  (15,800)  (15.29) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 4,491  3.09  4,861  4.71 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

 จ ำนวนภำษี  
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 139,594    103,011   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 27,919  20.00  20,602  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (27,591)  (19.77)  (20,261)  (19.67) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 328  0.23  341  0.33 

 
27. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        

 และงำนระหวำ่งท ำ (20,697)  8,210  (13,623)  8,212 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 128,861  106,881  640,539  243,174 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,374,099  1,225,356  790,215  1,084,923 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 443,306  434,048  385,342  396,209 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 154,520  146,805  128,120  125,682 

 
28. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหว่ำงปีหลงัจำกไดป้รับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้น
ผลกระทบของกำรจ่ำยหุน้ปันผล และก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือน
วำ่กำรจ่ำยหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2559  2558  2559  2558 

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั                 (พนับำท) 140,986  98,481  139,266  102,669 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                                   (บำทต่อหุ้น) 0.25  0.17  0.24  0.18 
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29. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นรูปแบบหลกัในกำร
รำยงำน ส่วนงำนด ำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจกำรตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในกำร
ก ำหนดส่วนงำน 

สินทรัพย ์รำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน
หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตำมส่วนงำน ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับผูบ้ริหำร 
กลุ่มบริษทัประเมินควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมอตัรำก ำไรขั้นตน้  
 
ส่วนงำนท่ีรำยงำน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญัดงัน้ี 
ส่วนงำนท่ี 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร 
ส่วนงำนท่ี 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี 
ส่วนงำนท่ี 3 โรงงำน-สำขำกรุงเทพ 
ส่วนงำนท่ี 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน) 
ส่วนงำนท่ี 5  ส่วนงำนธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 ลูกคำ้รำยใหญ่ 
  รำยได้ของลูกคำ้รำยใหญ่ จำกส่วนงำนธุรกิจกลุ่มโรงงำนผลิตและซ้ือมำขำยไปประเทศไทยของ
 บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นเงินประมำณ 830 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2559 (734 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2558) จำก
 รำยไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
30. สัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำว 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำวดงัน้ี 

30.1 บริษทัไดท้  ำสัญญำบริกำรเก็บสินคำ้กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ก ำหนดระยะเวลำ 2 ปี 
   นบัตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2559 ถึง วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ในอตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 
   380,000 บำท 

  30.2 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนและบริกำรกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน(เทียนจิน) เป็นเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 
2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตัรำค่ำเช่ำและบริกำรดงัน้ี 

    ในปี 2559 เดือนละ 1,277,009.63 บำท (244,802 หยวน อตัรำแลกเปล่ียน 5.2165 บำท
ต่อหยวน) 

    ในปี 2558 เดือนละ 1,376,741.97 บำท (244,802 หยวน อตัรำแลกเปล่ียน 5.6239 บำท
ต่อหยวน) 

  30.3 บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงำนจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเป็นเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปีมีอตัรำค่ำ
เช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท 

 30.4 บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั มิลล์แพค จ ำกดั ในอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 
120,000 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2555 ถึง วนัท่ี 31 มกรำคม 2558
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี และในเดือนกุมภำพนัธ์ 2559  บริษทัไดใ้ห้เช่ำพื้นท่ีอำคำร
โรงงำนเพิ่มแก่บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั และแกไ้ขสัญญำโดยก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและบริกำรเป็น
เดือนละ 628,000 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559  ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และผูเ้ช่ำมีสิทธ์ิต่ออำยสุัญญำเช่ำทุก 3 ปี 

30.5 บริษทัไดท้  ำสัญญำใหเ้ช่ำและบริกำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั พลำสเทค แล็บ จ ำกดั ในอตัรำ
ค่ำเช่ำและบริกำรเดือนละ 44,040 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และผูเ้ช่ำมีสิทธ์ิต่ออำยสุัญญำทุก 3 ปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำทรัพยสิ์นและบริกำรตำม
สัญญำคงเหลือสรุปดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
จ่ำยช ำระภำยใน        
1 ปี 22,992  18,140  6,048  - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38,139  1,377  5,528  - 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  -  - 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
32. กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2559  2558 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 31) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 31) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 812,015  1,937,719  2,749,734  716,305  2,004,730  2,721,035 
 รำยไดอ่ื้น 118  7,463  7,581  234  5,633  5,867 
 รวมรำยได ้ 812,133  1,945,182  2,757,315  716,539  2,010,363  2,726,902 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 31) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 31) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 812,015  1,746,137  2,558,152  716,305  1,838,320  2,554,625 
 รำยไดเ้งินปันผล -  56,586  56,586  -  70,182  70,182 
 รำยไดอ่ื้น 15  14,260  14,275  24  7,860  7,884 
 รวมรำยได ้ 812,030  1,816,983  2,629,013  716,329  1,916,362  2,632,691 

 
33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  เคร่ืองมือทำงกำรเงินหมำยถึงสัญญำใดๆท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึงและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลำเดียวกนั 
  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสำระส ำคญัและนโยบำยกำร

บริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบำยในกำรให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีดี โดยจ ำนวนท่ีอำจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงิน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ควำมเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัย่อยเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศเน่ืองจำก
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด
บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity risk) 
 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องอำจเกิดจำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่สำมำรถขำยสินทรัพย์ทำง
กำรเงินไดท้นัเวลำดว้ยรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยอำจมีควำมเส่ียงดำ้นสภำพ
คล่องดงัปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยหำกบริษทัไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินช ำระ
ค่ำสินคำ้จำกลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้นักนักบักำรจ่ำยช ำระหน้ีทำงกำรคำ้ 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลูกหน้ี
กำรคำ้ซ่ึงมีสภำพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วแสดงในมูลค่ำยติุธรรม 

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ค่ำซ้ือสินคำ้และเคร่ืองจกัรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
เฉพำะบริษทัมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับญัชีเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศ 2 สัญญำดงัน้ี 

สกุลเงิน  จ ำนวนสญัญำ  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ  2  400,000.00  34.69 - 34.80 บำท  

  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  586,118.35  36.0025 
ยโูร  61,013.25  38.1362 
เยน  3,900,200.00  0.311335 
หยวน  13,777,185.12  5.2165 

 

179



- 65 - 

 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2559 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  586,118.35  36.0025 
ยโูร  61,013.25  38.1362 
เยน  3,900,200.00  0.311335 
หยวน  49,000.00  5.2165 

  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2558 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  308,812.99  36.2538 
ยโูร  17,582.83  39.7995 
เยน  2,181,690.00  0.302756 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสิน 
 

 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  308,812.99  36.2538 
ยโูร  17,582.83  39.7995 
เยน  2,181,690.00  0.302756 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึงจ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกรำคำตลำดท่ีก ำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำยติุธรรม 
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34. สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
  สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้มีไวเ้พื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เฉพำะบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสั่งซ้ือ

สินคำ้จำกประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ ำนวนสญัญำ  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ  2  400,000.00    34.69 - 34.80 บำท  

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เฉพำะบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำร

สั่งซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ ำนวนสญัญำ  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ  2  750,000.00     35.53 - 35.92 บำท  

ยโูร  1  71,720.12   40.60 บำท 

 
35. สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เฉพำะบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินเพื่อ
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของภำระหน้ีสินทำงกำรเงินระยะยำว สกุลเงินบำทเป็นจ ำนวนเงิน
รวม 200 ล้ำนบำท โดยคู่สัญญำมีข้อตกลงจะจ่ำยช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหว่ำงกนัตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

 
36. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทั คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมและกำรด ำรงไว ้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 
37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนภำยหนำ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

37.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรในประเทศสองแห่งออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใน
โรงงำนเป็นจ ำนวน 15.33 ลำ้นบำท 

37.2 บริษทัได้ให้ธนำคำรผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือค ้ ำประกันสัญญำซ้ือขำยของ
บริษทักบับริษทัคู่สัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 96.39 ลำ้นบำท 

37.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ไดม้ำซ่ึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน
เงิน 29.97 ลำ้นบำท 
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38. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน 

38.1   เม่ือวนัท่ี 6 มกรำคม 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้มืเงินกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศ 
 จ ำนวน 1 สัญญำ วงเงินรวม 160 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
38.2   เม่ือวนัท่ี 6 มกรำคม 2560 บริษทั ปัญจวฒันำ(เทียนจิน) จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้  ำสัญญำกูย้ืม
 เงินกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงในต่ำงประเทศจ ำนวน 2 สัญญำ วงเงินรวม 8 ลำ้นหยวนอตัรำ
 ดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

 
39. มำตรฐำนกำรบญัชีปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำ

รำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 

182



- 68 - 

 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี

ท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำร

หน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล

ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบั
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25        
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึน
ตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29   
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31     
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32     
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
และกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 21(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

 
40. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร  เลขานุการบริษทั และหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ประวติักรรมการ 
1.   ดร.ด ำริ สุโขธนัง 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 67 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาโท  Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีสาขาเคมเีทคนิค (เกยีรตนิิยม) คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่44 

- ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ 14 ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที ่20/2013  

- หลกัสตูร Director Certification  Program (DCP) รุน่ที ่DCP70/2006   

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปจัจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2552–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
: บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 - 2552          ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2546 - 2551 รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2543 – 2546 ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2542 – 2543 อธบิดกีรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  : กระทรวงอุตสาหกรรม 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 กรกฎาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 5 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  นำยคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /รองประธานกรรมการ 

อำย ุ 77 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสวา่งวทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 
3.   นำงมำลี  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 

อำย ุ 73 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านแพว้วทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
 
 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2) บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 106,169,439 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

18.49  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี- 
หุน้สามญัจ านวน 114,797,874 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
20.00 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นสามนีางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นบดิานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นบดิานายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นบดิาดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2533–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 
4.   นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

อำย ุ 51 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 114,797,874 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 20.00  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี- 
หุน้สามญัจ านวน 106,169,439 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.49 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นภรรยานายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดาดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที่ 32/2003 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability  
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

 - ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2551– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปญัจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 –  2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 6 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั  
2. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 30 พฤศจกิายน 2530 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 29 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 75,225360 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 

13.10  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี- 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

5.  นำยสำธิต  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด 

อำย ุ 49 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิ ศศนิทร ์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที ่11/2011 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่121/2011 
- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 

- หลกัสตูร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2538 – ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2536 - 2546 กรรมการบรหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2534 - 2536 ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายนายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2. บรษิทั พลาสแทค แลบ็ จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

6.   ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

อำย ุ 43  ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาตร ีวศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุน่ที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่13/2011 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014                                                                                                            
 
สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

สถาบนัพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่5   

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2556 -ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 9 ตุลาคม 2535 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 24 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 5.69 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

ขายหุน้จ านวน 10,000,000 หุน้ 
หุน้สามญัจ านวน 8,221,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 
1.43 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/  
ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารและหว่งโซ่อุปทาน  / 
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551-2554 กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลติ /  
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 35,688,640 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 6.22  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายสาธติ เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

7.   นำงสำวจรญัญำ  แสงสุขดี 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 52 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Mini Master of Management Program  NIDA, University of California at Berkeley, USA 

- ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Audit Committee Forum รุน่ที ่1/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability รุน่ที ่2/2015 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ที ่14/2015  
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  รุน่ที ่16/2015  
- หลกัสตูร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุน่ที ่7/2009  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function รุน่ที่ 6/2009  
- หลกัสตูร Monitor Fraud Risk Management รุน่ที ่1/2009  
- หลกัสตูร  Director Certification Program รุน่ที่ 96/2007  
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที่ 27/2009  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่62/2007  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2540 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซ์สเปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
 - ปี 2539 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  : บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 
 - ปี 2550 - 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ :  บรษิทั กรุ๊ปลสิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 – 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2. บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
8. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์ 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 53 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ที ่1/2011  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013  
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committeeรุน่ที ่12/2011 
- หลกัสตูร Director Accreditation   Program (DAP) รุน่ที ่35/2005  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 -ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  :  
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการการตรวจสอบ  :  
: บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2553–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
(ชื่อเดมิ บรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมคิลัส ์จ ากดั (มหาชน))  

 - ปี 2552–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 - ปี 2551–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั 

 - ปี 2549–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 7/7  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
9.   นำยณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 48 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ที ่3/2016 
-  รายงานผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่70/2006 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ข ัน้พืน้ฐาน) รุน่ที ่2/2559 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557-ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักคณะกรรมการ  

: บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
 - ปี 2544–2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวาณิชธนกจิ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 
2) บรษิทั เจตาแบค จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.03  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 7/7  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 

 ประวติัผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
1.  นำงพริม  ชยัวฒัน์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
อำย ุ 41 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที ่37/2011  
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ที ่6/2011  
- หลกัสตูร Effective Minute Taking รุน่ที ่19/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ที ่37/2010  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่11/2014  
- หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุน่ที ่29/2014  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management 
- การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร รุ่นที ่5 โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั นูนา จ ากดั 
2. บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 6 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 7/7  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
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รายงานประจ าปี 2559 บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

- Consolidated Financial Management โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
- Beyond Treasury Management โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 

อื่นๆ 

-  หลกัสตูร การจดัท างบการเงนิรวม และการจดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์                                             
(กรณีศกึษาการจดัท างบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 
-  หลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายควบรวมกจิการ ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาความรูต้ลาดทุน  
-  หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
-  Management Communication Sasin Business English 
-  Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability    
   โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  Draft Transfer Pricing Law PWC 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั  
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2549 หวัหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate 
 - ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

 
2. นำงสำวเพญ็จนัทร ์โตบำรมีกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร  
อำย ุ 50 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ี บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัสยาม 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร  

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิาร – สาขาชลบุร ี

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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 - ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารและหว่งโซ่อุปทาน – สาขาชลบุร ี
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2553 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2552 ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผนและโลจสิตกิส ์ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2546 ผูจ้ดัการฝา่ยขนสง่และบรกิาร : บรษิทั วชัรบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 
 - ปี 2539 – 2543 ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2538 – 2539 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยวเิคราะหต์น้ทุนและบรรจภุณัฑ ์ 

: บรษิทั ตรอีรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
 - ปี 2531 – 2537 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยวางแผนการผลติ : บรษิทั ตรอีรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

3. นำยเสกสรรค ์สินบนัลอืกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
อำย ุ 43 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีเทคโนโลยพีลาสตกิ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยัและพฒันา 

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั และพฒันา: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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 ประวติัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1. นำงสำวสุพตัตรำ   นิจจะยะ 
ต ำแหน่งในบริษทั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

อำย ุ 28 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- วธิกีารประเมนิความเสีย่ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- Compliance and Compliance Audit 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กลไกส าคญัในการก ากบัดแูลและการสรา้งคุณคา่เพิม่ทางธรุกจิ 
- การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
- หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2558 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2557 เจา้หน้าที ่Qsys Auditor : บรษิทั มาลนีโกลด ์โปรดกัส์ 
 - ปี 2554 – 2556 เจา้หน้าทีว่ศิวกรรม : บรษิทั อนิเดก็ซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - ไมม่ ี
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2559 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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