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ในท่ามกลางการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ราคาน้ ามันในตลาดโลกทีเ่ ริม่ ปรับตัวสูงขึน้
รวมถึงค่าเงินตราต่างประเทศที่มคี วามผันผวน ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี การชะลอตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ภาครัฐได้พยายามออกนโยบายมาตรการต่างๆ โดยให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเร่งรัดการลงทุนและ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดี บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)
ยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาอัตราการเติบโต โดยในปี ทผ่ี ่านมา เรายังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และรักษาอัตรา
กาไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในส่วนของธุรกิจ
โรงงานพ่นสี ซึง่ มีผลขาดทุนทีล่ ดลงและทาให้ภาพรวมกาไรของธุรกิจดีขน้ึ
สาหรับกลุ่มสินค้าชิน้ ส่วนยานยนต์และงานพ่นสี บริษัทมีศกั ยภาพด้านกาลังการผลิต บุคลากร ตลอดจนองค์
ความรู้ อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยปจั จัยเชิงบวกเหล่านี้ส่งผลให้ระบบบริหารจัดการทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ตลอดจนการได้รบั การยอมรับด้านคุณภาพจากลูกค้า มีส่วนแบ่ งทางการตลาดเพิม่ มากขึน้ โดยในปี น้ี บริษัทสามารถ
ขยายการเติบโตในกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ค่อนข้างดี และจากการมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
อย่างเข้มงวดส่งผลให้ธุรกิจโรงพ่นสีมผี ลประกอบการดีขน้ึ โดยลาดับ
สาหรับกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก อัตราการเติบโตของตลาดไม่เติบโตมากนัก ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่
มันใจในภาวะเศรษฐกิ
่
จของผูบ้ ริโภค ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ายาเคมีได้รบั ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงต้นปี ทเ่ี ป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการทาเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภยั แล้งเริม่ คลีค่ ลาย แต่ปจั จัยด้านราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่ า
และการส่งออกทีย่ งั ไม่ฟ้ืนตัว รวมถึงการขยายตัวของการท่องเทีย่ วต่ากว่าประมาณการค่อนข้างมาก ซึง่ ส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในภาพรวมและกาลังซือ้ ในภาคครัวเรือน ทาให้อตั ราการเติบโตของสินค้าอุปโภค บริโภค
และสินค้าเกษตรขยายตัวไม่มาก ทาให้ภาพรวมการเติบโตของยอดขายบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศเติบโตได้ไม่สงู และต่ ากว่า
เป้าทีป่ ระมาณการไว้เมื่อช่วงต้นปี
สาหรับบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัดซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศจีนทีด่ าเนินธุรกิจหลักในการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น ตลาดยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ได้มกี ารลงทุนเพิม่ เติมในส่วนการ
ขยายพื้นที่เช่าและการลงทุนเครื่องจักรใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า ทัง้ นี้ คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
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น้ามันหล่อลื่นทีป่ ระเทศจีน ยังคงสามารถเติบโตได้ดอี ยู่ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวและมีนโยบาย
กระจายรายได้ไปยังถิ่นชนบทและชนชัน้ กลาง ทาให้คนจีนโดยทัวไปมี
่ กาลังซื้อที่สงู ขึน้ และมีการจับจ่ายใช้สอยในภาค
ครัวเรือนมากขึน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะผลักดันให้บริษทั ก้าวต่อไปด้วยความมันคง
่
อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนากระบวนการผลิต รักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด
ควบคู่ไปกับการเพิม่ กาลังการผลิต เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตทัง้ ในส่วนของกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิน้ ส่วนยานยนต์
อย่างสูงสุด ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสีย่ งของการลงทุนเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษั ทบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้
หลักความระมัดระวัง การศึกษาผลตอบแทน วิเคราะห์ถงึ องค์ประกอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ในส่วนของ
ช่องทางการจัดหาเงินทุน บริษทั มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวในอนาคต
ในปี 2559 บริษทั ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณ “ทาดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ โดยจัดทากิจกรรมเพื่อใช้ในการปลูกจิตสานึกพนักงานให้มจี ติ อาสาเพื่อพัฒนาอนุรกั ษ์ผนื
ป่าและธรรมชาติ และดูแลสังคม ชุมชน โดยการพาพนักงานทัง้ บริษัท จานวนประมาณ 1,300 คนเดินทางไปร่วมจัด
กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ าคืนความชุ่มชื้นให้ผนื ป่า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามหน้าแล้งและเป็ นการลดการ
พังทลายของตลิง่ การปลูกป่ารักษาหน้าดิน และโครงการทาโป่งดินและปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กบั แหล่งอาหารของสัตว์ปา่ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเขากระโจม จังหวัดราชบุรี รวมไปถึง
โครงการบริจาคและร่วมกันทาอาหารกลางวัน เลีย้ งเด็กด้อยโอกาสทีโ่ รงเรียนธรรมจารินี จังหวัดราชบุรี
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2560 บริษทั ตัง้ เป้าหมายการเติบโต และการรักษาความสามารถทากาไร ให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สงู สุด อย่างยังยื
่ นของผูถ้ อื หุน้ (Optimize Shareholder Wealth) และดาเนินงานตามกรอบ
นโยบายตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียทุกท่าน โดยในปี 2560 ทีมบริหารมี
ความมุ่งมันที
่ จ่ ะปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด เพื่อเพิม่
อัตราการเติบโตในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ในประเทศไทยและประเทศจีน และในส่วนของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ และ
งานพ่นสี
คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริห ารพร้อมด้วยพนักงานของบริษัททุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมใิ จในการทางาน
พร้อมทีจ่ ะมุ่งมันแสวงหาผลประโยชน์
่
สงู สุดให้กบั บริษทั ตลอดจนดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจต่อ
สิง่ แวดล้อม มุ่ ง มัน่ ในการพัฒนาองค์กรอย่ า งยังยื
่ น คณะกรรมการบริษัท ขอขอบ พระคุ ณท่ า นผู้ถือ หุ้น คู่ค้า ลูก ค้า
พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงิน ที่สนับสนุ นการดาเนินงานของบริษัท ด้วยดีมาตลอด และขอให้
เชื่อ มัน่ ว่ า บริษัท จะสานต่ อ ความมุ่ ง มัน่ และทุ่ ม เทในการดาเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งรอบคอบ รัด กุ ม โปร่ ง ใส ยึ ด มัน่ ในหลัก
จรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย และเป็ นองค์กรที่
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การของ บริษัท
ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชี ภาษีอากร การเงิน
การบริ ห ารจัด การ และการบริห ารความเสี่ย ง โดยมีคุ ณ สมบัติ
ครบถ้ว นตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ ซึง่ จัดทาตามแนวทางและข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยมีนางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษทั มีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษทั
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีการประชุมทัง้ สิน้ รวม 7 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ประจารายไตรมาส และประจาปี 2559 ซึง่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว โดย
พิจารณาจากนโยบายบัญชีทส่ี าคัญ รายงานทางการเงินทีม่ นี ัยสาคัญ การประมาณการทางบัญชี หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ายจัดการ พร้อมให้คาแนะนา รวมถึงข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทางบการเงินของบริษัทมี
ความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน และเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รวมถึงมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้มกี าร
ทบทวน ศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมสาหรับมาตรฐานบัญชีทม่ี กี ารปรับปรุงใหม่ซง่ึ จะมีผลบังคับใช้ใน 3-5 ปี
ข้างหน้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
ของบริษทั เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้
ประเด็นทีพ่ บจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ หากผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั
ควรสงสัยเกีย่ วกับการทุจริตหรือการฝา่ ฝื นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหาร ให้ผสู้ อบ
บัญชีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีแจ้งว่า ไม่มขี อ้ มูลหรือข้อสังเกตเป็ นพิเศษ
จากการตรวจสอบ และได้รบั ความร่วมมือจากฝา่ ยบริหารหรือฝ่ายจัดการ ของบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชี
เป็ นอย่างดี
2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิ จการที่ดี และการ
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบของสานัก
ตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 และแนวทางของกลต.
รวมทัง้ พิจารณาและติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบ
บัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานดังกล่าว การสนับสนุ นให้มกี าร
ประเมิน ความเสี่ย งและการทุ จริตคอร์ร ัปชัน่ ภายในองค์ก ร โดยผู้ป ระเมินอิสระภายนอกเข้า มาดาเนิน การประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน
ขอบเขตการปฏิบ ัติงาน พิจ ารณาอนุ มตั ิแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2559 ที่จดั ทาขึ้น ตามความเสี่ย งที่มี
สาระสาคัญของบริษทั และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นจุดควบคุมทีส่ าคัญ มีการทบทวนนโยบาย
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพทัง้ ในส่วนของประเทศไทยและประเทศจีน ซึง่ ทีผ่ ่านมาได้มกี าร
พบปะหารือกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อรับทราบสาเหตุ ปญั หาและให้คาแนะนาในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนได้พจิ ารณาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน โดยเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานต่ างๆ ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบได้อย่างอิสระ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จานวน
บุคลากร แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ได้
หารือกับหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการประชุมร่วมกับผู้บริ หารและคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและการปรับปรุง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีประสิทธิภาพมากขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ มีค วามเห็น ว่ า บริษัท มีร ะบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็ นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจาปี สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสีย่ งของ
บริษทั ผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ บุคลากรและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
ตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
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3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ ได้สอบทานการดาเนิ นงานของบริษัทว่ า เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และรับทราบการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง โดยไ ม่
พบว่า มีการฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกาหนดอย่างสม่าเสมอ และให้สานักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบือ้ งต้น รวมทัง้ ให้ผสู้ อบ
บัญชีสอบรายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ด้พจิ ารณานัน้ เป็ น
รายการทีเ่ ข้าข่ายเป็ นธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจการ ให้ค วามสาคัญ เป็ น อย่ า งยิ่ง กับการส่ง เสริมและมุ่ ง เน้ น ใ ห้
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวน
การพัฒนาการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 จัดให้มกี ารทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้
แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นทีจ่ าเป็ นเพื่อพัฒนาระบบกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเป็ นการสร้างความ
มันใจแก่
่
ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
จากการที่บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดรี วมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้
มีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรมและทัวถึ
่ ง ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัลด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
 ผลประเมินจากผลสารวจ รายงานการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2559 มี
คะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
 ผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ (Annual General Meeting – AGM) ประจาปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100
คะแนน ซึง่ จัดโดย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
6. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี การพิ จารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาคัดเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และ
การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลาสติกและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมา สถานะของผูส้ อบบัญชี ทีมงานผูส้ อบบัญชี และ
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเสมอ ข้อจากัดทีม่ สี าระสาคัญและข้อกาหนดของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการ
พิจารณาให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูส้ อบบัญชีมคี วาม
เป็ นอิสระและเป็ นกลางในการปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง
รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2559 ซึง่ เป็ นปี ท่ี 8 ของบริษทั สอบบัญชี
และเป็ นปี ท่ี 4 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็ นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลา
อย่างสม่ าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ให้แต่งตัง้
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เฉพาะ
บริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2560 เป็ นปี ท่ี 9 ของบริษทั สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงิน ไม่
เกิน 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ด
บริษทั ย่อยในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่า
พาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่ างจังหวัด ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับ
บริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
7. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยประเมินในเรื่องอานาจหน้ าที่ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ การปร ะชุม การ
ควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ยังมีการประเมินตนเองแบบรายคณะและ
รายบุคคลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงได้
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก
ปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการกาหนดขอบเขตหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นโดยรวมว่า ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั อย่างเพียงพอ
และครบถ้วน โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระ ไม่มขี อ้ จากัดในการรับทราบ
ข้อมูลจากผูบ้ ริหาร พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน

-------------------------------------(นางสาวจรัญญา แสงสุขดี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
กรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

----------------------------------------(นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน)
กรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร พร้อมมุง่ เน้นปลูกฝงั
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้มี
การประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ซึง่ มีสาระสาคัญในการ
ปฏิบตั งิ านได้ดงั ต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสม
และสอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิจ ของบริษัท
และอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั

____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2559 เป็ นปี ทส่ี ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมี
ความเสีย่ งหลายประการทีม่ ผี ลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ั ยภายในประเทศเอง ทาให้การ
ประเทศไทย รวมถึงปจจั
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวต่า
กว่าเป้าทีป่ ระมาณการไว้เมื่อช่วงต้นปี ทัง้ ตัวเลขด้าน
การส่งออก ราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่า การท่องเทีย่ วที่
เริม่ ชะลอตัว ความผันผวนของราคาน้ามันและอัตรา
แลกเปลีย่ น เหล่านี้ลว้ นเป็ นปจั จัยทีค่ ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งคานึงถึงและมีการประชุมเพื่อติดตาม
และบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทม่ี ี
การเปลีย่ นแปลงไป จากปจั จัยแวดล้อมภายนอกทีไ่ ม่
สามารถควบคุมได้ รวมถึงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการจานวน 6 คน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน
ทาหน้าทีก่ ากับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารบริหาร ความ

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

2. พิ จ ารณาให้ ข้ อ คิ ด เห็ น แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Mitigation Plan) สาหรับรายการความเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อแผน
ธุ ร กิจ ปี 2559 และมีก ารติด ตามความคืบ หน้ า อย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่อ บริหารจัด การความเสี่ยงให้อ ยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความ
เสี่ย งที่สาคัญ ขององค์กร และในแต่ ละสายงานและกลุ่ ม
ธุรกิจของบริษทั
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล
การบริห ารความเสี่ย งประจาปี 2559 แก่ คณะทางาน
บริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหาร เพื่อนาไปดาเนินการและ
พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมิน
ความเสีย่ งของโครงการลงทุน และแผนธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
กาหนดและบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบ
รุนแรง กับแผนการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้บริษทั ได้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดารงประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั

____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท
ปญั จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
กรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในด้า น
ต่ า งๆ โดยมี จ านวนกรรมการอิ ส ระ 2 ใน 3 หรื อ
มากกว่ า กึ่ง หนึ่ ง และมีก รรมการอิส ระเป็ น ประธาน
กรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ป ฏิบตั ิ
ห น้ า ที่ ต า ม กฎ บั ต รฯ ใ นกา รพิ จ า รณ า นโ ย บ า ย
หลักเกณฑ์ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสรรหาและการ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนให้ ก ับ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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สาหรับในส่วนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้พิจารณาถึงคุ ณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ รวมถึ ง ความหลากหลายในหลายสาขา
วิช าชีพ เพื่อ ก าหนดคุ ณสมบัติข องกรรมการที่ต้ อ งการ
สรรหา เพื่อให้ได้คุณสมบัติท่เี หมาะสม และสอดคล้อง
กับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริษทั โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส โดยได้
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุ คคลที่
เห็น ว่ า เหมาะสมเพื่อ คัดเลือ กเป็ น กรรมการได้ จากการ
เผยแพร่ ผ่ า นตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี ทผ่ี ่านมา ไม่
มีผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า กระบวนการสรรหา
กรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ได้มกี ารประชุม พิจารณาในส่วนของการทบทวนนโยบาย
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน การ
ประเมิ น ผลกรรมการทัง้ คณะและรายคณะย่ อ ย การ
ประเมินผลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
โดยพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการ
ด าเนิ น งานเปรีย บเทีย บกับ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ผล
ประกอบการและขนาดของธุ ร กิจ ที่มีก ารขยายตัว และมี
ความซับซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บริษทั จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตร
การพัฒนากรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริษัท ป ญั จวัฒ นาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็ น หนึ่ งในผู้ผ ลิต รายใหญ่ ท่ีสุ ดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มฐี านการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้าว่า สัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยี่ยมระหว่างเรากับ
ลูกค้าและคู่ค้าของเรา จะเป็ นต้นทางแห่งความสาเร็จที่จะทาให้เราเป็ นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความ
ต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการแสวงหาทุก
ตลาดทีม่ โี อกาสและความเป็ นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าว
สูช่ ยั ชนะบนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็ นหนึ่งในใจของลู กค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อย
บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.
2.
3.
4.

บริษทั มิลล์แพค จากัด
99.98 บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
99.97 จัดหาและจาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด 100.00 บรรจุ ภัณฑ์พลาสติก สาหรับ ลูก ค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
99.99 บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบ
มาตรฐาน การทดสอบและวิ เ คราะห์ ก าร
ปฏิบตั กิ ารทางกายภาพ และเคมี

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุน้ ราย
ใหญ่อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกเป็ นราคาตลาดทัวไป
่ และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทัวไป
่ โดยบริษทั ใช้โครงสร้างราคาขายต้นทุน-กาไร เช่นเดียวกับที่บริษทั ผลิตและขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าทีด่ นิ จากผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นราคาที่
เทียบเคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ ค่าทีป่ รึกษากับผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นอัตราทีอ่ ยู่ในระเบียบ
การว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษทั ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ
เรื่องรายการระหว่างกัน

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2555  บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 16 มกราคม 2555
 บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 220 ล้านบาท เป็ น 276 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 555
 บริษัทเปิ ดทาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
เป็ นวันแรก
 บริษทั มิลล์แพค จากัด ได้รบั การอนุ มตั สิ ่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุ มตั ิให้การส่งเสริมวันที่ 3 เมษายน
2555
2556  บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพื่อขยายกาลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยาน
ยนต์รวมทัง้ ลงทุนในโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิน้ ส่วนยานยนต์ทน่ี ิคม
อุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 จัง หวัดชลบุรี โดยได้รบั การอนุ ม ัติส่งเสริมการลงทุ นจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุ มตั ิให้การ
ส่งเสริมวันที่ 15 ตุลาคม 2556
2557  บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก
1,000,000 บาท
 บริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด จาก 2.2 เป็ น
2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด” เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2557 เพื่อประกอบธุ รกิจ ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภัณฑ์สาหรับ อาหารและเครื่อง ดื่ม โดยมีทุ นจด
ทะเบียนเริม่ แรก 20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิก “บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด” เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ภายใต้
“บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด”
 บริษทั ได้รบั รางวัล SET Award บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top
Corporate Governance Report Awards) ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558  ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จากเดิม 276,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 287,040,000.00บาท โดย
การออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน
11,040,000.00 บาท
 บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 276,000,000.00 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 17 มีนาคม 2558
รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ปี
2558

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 23 มีนาคม 2558

2559

 บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด บริษทั ย่อย ได้เปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และเพิ่มวัตถุ ประสงค์การดาเนินงานของบริษัทในส่วนการบริการ
ตรวจสอบจานวนและ/ หรือมาตรฐาน สินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และสอบเทียบ
มาตรฐาน และการทดสอบและ วิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมี
 บริษทั ได้รบั การรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization)
ประจาปี 2559 จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
 การประกอบธุรกิ จ
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่ี
มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รู้จกั ในแต่ละ
อุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภคโดยทัวไป
่ การผลิตสินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า
(Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ
ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้ผลิต ภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิต มี
หลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิ ค้าต่างๆได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรีย้ ว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับ
ใช้ในการเกษตร และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในการผลิตมา
จากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลนี (Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลนี (Polypropylene)
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี ขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีผ่ ลิตให้แก่ลกู ค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทีแ่ ตกต่าง
กันขึน้ อยู่กบั ความต้องการของลูกค้าทีจ่ ะนาไปใช้งาน ซึง่ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคและน้ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2557 – 2559
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมสาหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559
เป็ นดังนี้
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2557
รายละเอียด

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ล้านบาท
2,140.36
154.55
2,294.91
5.64
2,300.55

สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
รายได้
93.04
6.72
99.75
0.25
100.00
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ปี 2558
สัดส่วน
ร้อยละ
ล้านบาท
ของ
รายได้
2,540.58
93.17
180.45
6.62
2,721.03
99.78
5.87
0.22
2,726.90 100.00

ปี 2559
ล้านบาท
2,483.21
266.79
2,750.00
7.58
2,757.58

สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
รายได้
90.05
9.67
99.73
0.27
100.00
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิ ตภัณฑ์

รายละเอียด

ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลืน่
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคและน้ายาเคมี
ชิน้ ส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2557
ปี 2558
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตรา
อัตรา
ล้านบาท
ล้านบาท
การ
การ
เติบโต
เติบโต
1,364.67
6.57 1,352.14
(0.92)
326.35
13.08
333.14
2.08
238.16
(3.35)
274.32
15.18
365.73
2,294.91
5.64
2,300.55

24.56
761.43
8.81 2,721.03
(0.20)
5.87
8.71 2,726.90

108.25
18.57
4.08
18.53

ปี 2559

1,477.72
369.56
201.41

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติบโต
9.29
10.93
(26.58)

701.04
2,749.73
7.58
2,757.32

(7.93)
1.05
29.13
1.12

ล้านบาท

 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิตนัน้ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้
งานของลูกค้าได้ดงั นี้
ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรู ปทรงต่ างๆ เพื่อใช้เป็ นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
ประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กทีม่ ี
ขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ทม่ี ขี นาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีใ่ ช้บรรจุนมและนม
เปรีย้ วทีผ่ ลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว โดยบริษทั ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมา
ต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด(Clean Room) และแยกเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็ นการป้องกันการปนเปื้ อนของฝุน่ ละอองและแบคทีเรีย
และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ทบ่ี ริษทั สามารถผลิตได้มขี นาด
บรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริ โภคและน้ายาเคมี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค และบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความ
สะอาด และน้ายาเคมี ได้แก่น้ ายาล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพืน้ น้ ายาล้างจาน ยากาจัด
ศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็ นต้น
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ง)

ชิ้ นส่วนพลาสติ กสาหรับยานยนต์ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายชิน้ ส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั
ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ขนั ้ ที่ 1 (1st Tier
Supplier) โดยผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วน
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้ าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบาย
ความร้อนสาหรับหม้อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบ
เกียร์ เป็ นต้น

จ) ชิ้ นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสี ให้แก่ลกู ค้า ภายใต้ตราสินค้า
ของค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ชุป และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิต
รถยนต์
(Product
Maker)
ซึง่ จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ น
ส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์
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 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ทม่ี ี
คุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิน้ งานและคุณภาพ
ของการให้บริการ โดยบริษทั ให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตัง้ แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ , การจัดหา
วัตถุดบิ , การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิน้ งานทีผ่ ลิต และการส่งมอบ
ให้แก่ลกู ค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าชิน้ งานทีบ่ ริษทั ผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทัง้ นี้กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษัทผลิต เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะให้ความสาคัญตัง้ แต่ การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุ ดบิ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแล
กระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว โดยบริษทั
จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ผลิตและส่ง
มอบให้แก่ลกู ค้ามีคุณสมบัตติ รงตามทีล่ กู ค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้าได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่ าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมันในการท
่
างานของ
บริษทั

(3) ความมันคงในการผลิ
่
ต บริษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า
และในปริมาณและเวลาทีก่ าหนด เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั มอบสินค้าในปริมาณและเวลา
ที่ทนั กับความต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ท่บี ริษัทผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิต บริษัทสามารถเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิตผลิตภั ณฑ์
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่
เพิม่ ขึน้ หากมีความต้องการจากลูกค้า
(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและจูง
ใจลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบ
ต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั สามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงจะทาให้
ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทัง้ นี้บริษัทได้พฒ
ั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของ
บริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้
ตัง้ แต่ปี 2543 ทาให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทากาไรของ
บริษทั
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(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้า
อาจมีค วามต้ อ งการผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท เพิ่ม ขึ้น ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง อย่ า งกระทัน หัน บริษัท ก็มี
ความสามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ นสายการผลิตเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะ
ยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุ นงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและ
เพิม่ กระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
 การรัก ษาความลับของลูก ค้า บริษัทให้ค วามสาคัญ กับ การรัก ษาความลับของลูก ค้า โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มกี ารนาข้อมูลทางด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ทล่ี ูกค้าว่าจ้างบริษทั ผลิต หรือ
ข้อมูลอื่นใดทีเ่ ป็ นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดทีจ่ ะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
และการทาธุรกิจของบริษทั นามาเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการ
ส่วนตัว

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภค
ทัวไปที
่ ต่ อ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษัทมีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการกับลูกค้าในประเทศทัง้ หมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ าย
หลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ดังนี้
- การจาหน่ ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บริษทั ดาเนินการติดต่ อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด
ของบริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงาน
ฝา่ ยการตลาดของบริษทั จะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าและทาให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้ อาจมีการ
ประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ายภายในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่วมกัน
จัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นวิธที ล่ี ูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ใน
การคัดเลือกผูผ้ ลิต โดยมีทมี งานฝ่ายการตลาดของบริษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูล
เฉพาะผูผ้ ลิตทีเ่ คยผลิตให้แก่เจ้าของสินค้าอยู่ในปจั จุบนั (การประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกและ
คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้า
- การจาหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษทั โดยตรง ลูกค้าของบริษทั บางรายมีการติดต่ อสังซื
่ อ้ ผลิตภัณฑ์
จากบริษทั โดยตรง เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษทั
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 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
บวกอัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ทัง้ นี้ในการกาหนดราคานัน้ มีทงั ้ แบบทีก่ าหนดร่วมกันระหว่างบริษทั และลูกค้า โดย
เจรจากาหนดราคาจาหน่ายร่วมกันตัง้ แต่ก่อนเริม่ กระบวนการผลิต และแบบทีบ่ ริษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขัน
กับผูผ้ ลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั มาจากราคาวัตถุดบิ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลนี และเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพีลนี ซึง่ บริษทั จะสังซื
่ ้อวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัตถุดบิ ดังกล่าว
เป็ นสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Commodity ราคาของวัตถุดบิ ดังกล่าวจึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดบิ แต่ละ
ประเภทในตลาดโลก ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ย นแปลงได้ ดังนัน้ ราคาจาหน่ า ยของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงมีการกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับลูกค้าทีม่ เี งื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมี
การกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ายได้ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้น
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภททีไ่ ม่มเี งื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้กต็ าม แต่บริษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคา
จาหน่ายได้ตามราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
o การผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
ปจั จุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ตงั ้ ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 แห่ง
o วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และ
ชิงค์ฟิลม์ โดยลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดบิ ที่ต้องการให้กบั บริษัท
ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติกทีม่ คี วามอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE (High
Density) บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น , บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลนี (Polypropylene, PP)
เป็ นพลาสติกทีม่ คี วามเหนียว และยืดหยุ่นได้ดกี ว่าโพลีเอททีลนี ทนทานต่อความร้อน ความชืน้
ได้ดี ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีผ ลิต จากพลาสติก ประเภทนี้ ไ ด้แ ก่ ฝาปิ ด ขวด และ ชิ้น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
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2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุ ภัณฑ์แ ละชิ้น ส่วนพลาสติกนัน้ ต้อ งมีสผี สมพลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ
ร่วมกับเม็ดพลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดบิ ทัง้ สองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คุณสมบัตทิ าง
กายภาพและสีทต่ี อ้ งการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิลม์
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์และชิงค์
ฟิลม์ โดยให้บริษทั เป็ นผูต้ ดิ ต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทัง้ หมดบริษทั ซือ้ จากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียง
เม็ดพลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซึง่ เป็ นส่วนน้อยทีต่ อ้ งสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของน้ ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา บริษัท
ตระหนักถึงปจั จัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริหารของบริษทั จึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความต้องการเม็ด
พลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัททัง้ ปริมาณที่
ต้องการและในระยะเวลาทีก่ าหนด

 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทไม่มมี ลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่ อย่างไรก็ตามใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีเศษพลาสติกส่วนเกินทีต่ ดั ออกจากชิน้ งานทีผ่ ลิตสาเร็จซึง่ โดยส่วนใหญ่กจ็ ะสามารถ
นาไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่
บริษทั ได้กาหนด สาหรับถุงพลาสติกและกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึง่ สามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้
จนกว่าจะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อกี นัน้ บริษทั ก็จะจาหน่ ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวทีช่ ารุดให้แก่
บุคคลภายนอกต่อไป
แม้ว่าบริษทั มีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานที่ไม่ได้ตงั ้ ในนิคมอุ ตสาหกรรม แต่กต็ ้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีต่ ้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็
ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ การผลิตของบริษทั ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึง่ เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้าน
สิง่ แวดล้อม จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั

 สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
1

สภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 ทีผ่ ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับ
ทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558 บ่งบอกถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ การขยายตั ว ของภาค
การส่งออก และการลงทุนในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และการท่องเทีย่ ว ยังเป็ นปจั จัยหลักในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จะเห็นได้จากภาคการส่งออกมีสญ
ั ญาณการฟื้ นตัวโดยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 และการลงทุนในภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อ งทีร่ อ้ ยละ 9.9 จากโครงการสาคัญๆ ทีจ่ ะเข้าสู่ช่วงของการก่อสร้างมากขึน้ ภาค
การเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 จากสถานการณ์ภยั แล้งที่บรรเทาลง รวมถึงการขยายตัวของภาคการ
ท่องเทีย่ ว จากมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐ ส่งผลให้ปี 2559 ทีผ่ ่านมามีรายรับจากนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 11.1 อย่างไรก็ดี ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตัว ได้แก่ การท่องเทีย่ ว การส่งออกและการลงทุนภาครัฐ ก็ยงั คงมีการ
ขยายตัวต่ากว่าประมาณการทีท่ างภาครัฐได้คาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี

-----------------------------------------------------------1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

23

1

สาหรับนโยบายทางการคลัง ภาครัฐยังคงนโยบายอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึง่ ถือว่าเป็ นการผ่อนปรนที่
เพียงพอต่อการกระตุน้ เศรษฐกิจและการควบคุมการแข็งค่าของเงินบาทเพื่อส่งเสริมภาคการส่งออก โครงการการลงทุน
ในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการก่อสร้างตามโครงการของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ มีการขยายตัวร้อยละ 2.7 และ
44.0 ตามลาดับซึง่ เป็ นกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประมาณ 5.80 แสนล้านบาท และการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน
ของรัฐบาลอีกจานวนมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการขยายตัวร้อยละ 8.3 และคาดว่าจะเริ่มส่งผลให้
ภาคเอกชนมีการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากโครงการลงทุนของภาครัฐ
1

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2559 มีภาวะทรงตัวจะเห็นได้จากกลุ่มสินค้า หมวดยานยนต์ประกอบด้วยการขาย
และบารุงรักษา ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วเนื่อง อุตสาหกรรมมีการปรับลดลงร้อยละ 6.8 และร้อยละ 5.8 ตามลาดับ
ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ 2ข้อมูลการผลิตยานยนต์ ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 1.68 เกิดจากตลาดในประเทศมี
การชะลอตัว ซึง่ เป็ นเป็ นการปรับลดลงของรถยนต์นัง่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่นื ๆ รวมทัง้ รถยนต์ PPV (รวม SUV)
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีการชะลอตัว ประกอบกับการเร่งซือ้ รถยนต์ในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการปรับภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ทม่ี ผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 รวมถึงตัวเลขการส่งออกในประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และ
ตะวันออกกลาง มีการปรับตัวลดลง สาหรับในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตรถยนต์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.86 รวมจานวน
การผลิตรถยนต์ 2.0 ล้านคัน โดยเน้นการผลิตเพื่อการจาหน่ายในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.07
2

ปริมาณการผลิ ตและจาหน่ ายรถยนต์
(หน่ วย :แสนคัน)
การผลิ ต
(%YOY)
จาหน่ ายรถยนต์รวม
(%YOY)
จาหน่ ายรถยนต์นัง่
(%YOY)
ปริมาณการส่งออก
(%YOY)

2555
24.54
68.32
14.25
79.52
6.65
84.57
10.23
39.07

2556
24.57
0.14
13.26
-6.98
6.28
-5.66
11.28
10.27

2557
18.80
-23.49
8.82
-33.52
3.70
-41.11
11.28
0.00

2558
19.12
1.71
8.00
-9.29
3.05
-17.39
12.04
6.81

2559
19.44
1.68
7.68
-3.86
2.80
-8.35
11.89
-1.36

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ในปี 2559 ทีห่ ลายฝ่ายมีความกังวลถึงผลกระทบต่อกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
้
น้ ามันหล่อลื่น จากกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟาและจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ซึ่งมีค่าย
รถยนต์บางค่ายให้การตอบรับและเริม่ มีการศึกษาและพัฒนาเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ ทัง้ นี้ คณะผูบ้ ริหารมีความเห็นว่า
เทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้ายังต้องมีการศึกษาถึงสมรรถนะในการใช้ รวมถึงแหล่งของวัตถุดบิ เพื่อทาแบตเตอรีเ่ พื่อใช้ใน
รถยนต์และสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า ซึง่ แหล่งพลังงานกาเนิดไฟฟ้าของประเทศไทยและในบางประเทศยังมีขอ้ จากัด โดย
มองว่าผูบ้ ริโภคยังมีความมันใจในในรถยนต์
่
ประเภทเครื่องยนต์สนั ดาปภายในอยู่ ดังนัน้ คาดว่ารายได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์
น้ ามันหล่ อลื่น ยังมีโอกาสเติบ โตต่ อไปในระยะหนึ่ง อย่ างไรก็ดี บริษัท ได้มีการวางแผนเพื่ อรองรับ ความเสี่ยงอย่า ง
รอบคอบในทุกมิติ สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค ในภาพรวมมีอตั ราการเติบโตขึน้
จากมาตรการของภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย เห็นได้จากการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า และร้านค้า
ทัวไป
่ ส่งผลให้การค้าปลีกมีการขยายตัวร้อยละ 5.6 โดยดัชนีสนิ ค้าเพิม่ ขึน้ ในทุกหมวด ทัง้ หมวดสินค้าคงทน และสินค้า
ขัน้ กลาง
1

-----------------------------------------------------------1
2
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1

สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 ปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องจาก การขยายตัว
ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 3.2 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 และ
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ GDP โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขน้ึ ของภาคการส่งออก การขยายตัว
เร่งขึน้ ของการผลิตภาคการเกษตรหลังจากภาวะภัยแล้งทีบ่ รรเทาลง รวมถึงการลงทุนภาครัฐทีข่ ยายตัวในเกณฑ์สงู ทีร่ อ้ ย
ละ 14.4 จากกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และโครงการด้านคมนาคมระยะเร่งด่วนปี 2559 ตลอดจนแรงขับเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเทีย่ วยังมีแนวโน้มทีจ่ ะยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
9.8 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีขอ้ จากัดและปจั จัยเสีย่ งจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกยังเป็ นประเด็นที่ต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่ างใกล้ชดิ อย่างไรก็ดี ในปี 2560 คาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะเติบโตจากแรงผลักดันของการลงทุนของภาครัฐและการท่องเทีย่ ว ส่วนการลงทุ นและใช้จ่ายภาคเอกชน
จะมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปขึน้ อยู่กบั ความเชื่อมันและความชั
่
ดเจนของนโยบายเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2560 คาดว่า จะมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปจั จัยเชิงบวกจากเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา กลุ่มยูโรโซน รวมถึงการปรับตัวทางเศรษฐกิจทีด่ ขี น้ึ ของประเทศสาคัญ อาทิ อินเดีย ญี่ปุ่น โดยสิง่ ที่
ต้องจับตามองคือกลุ่มยูโรโซน ทีธ่ นาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงอัตราดอกเบีย้ ไว้เท่าเดิม หากแต่ยงั มีผลกระทบจาก
ความเป็ นเอกภาพของของกลุ่ มยูโ รโซนเอง จากกรณี ท่ีสหราชอาณาจัก รได้ถ อนตัวออกจากกลุ่ มยูโ รโซน สาหรับ
สหรัฐอเมริกามีปจั จัยเชิงบวกจากการบริโภคทีด่ ขี น้ึ ของภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายทางด้านภาษี และการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศจีน คาด
ว่าจะมีก ารขยายตัวลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 6.7 เป็ น ร้อยละ 6.5 โดยคาดการณ์ ปจั จัยเสี่ยงจากทิศ ทางการดาเนิ น
นโยบายของสหรัฐอเมริกา การไหลออกของเงินทุน รวมทัง้ ปญั หาทางการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ทาให้แนวโน้ม
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่ อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังคงมีปจั จัยสนับสนุ นจากภาคการบริโภค
ภายในประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน การปรับค่าแรงขัน้ ต่าและกระจายรายได้ไปยังชนบท เพื่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยฝา่ ยบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสเติบโตของ
ตลาดกลุ่มบรรจุ ภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่นและสินค้า อุปโภค บริโภค และเคมีการเกษตร ที่คาดว่าจะส่งผลให้
รายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด มีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
1
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ งซึง่ เป็ นเครื่องมือทีบ่ ริษทั ต้องนามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ ง โดยความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ ทีท่ าให้บริษทั มีความเสีย่ งต่อการ
ดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะทางานบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ น
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพื่อทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ปจั จัยเสีย่ งต่างๆ และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อหา
วิธีก ารป้ อ งกัน หรือ บริห ารความเสี่ย งอย่ า งเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั สรุป
ได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุต สาหกรรมพลาสติก นับเป็ น อุต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ไ ด้ร ับผลกระทบจากราคาน้ ามัน เนื่อ งจากอุ ตสาหกรรม
พลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึน้ หรือลดลง จะส่งผลทาให้ราคาวัต ถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงเช่นเดียวกัน ประกอบกับราคา
เม็ดพลาสติกในประเทศจะอ้างอิงกับราคาซือ้ ขายในตลาดโลก ทีม่ กี ารซือ้ ขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ อัตรา
แลกเปลีย่ นของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีอทิ ธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกในประเทศด้วย
โดยในปี 2559 ทีผ่ ่านมา อุปสงค์ความต้องการน้ ามันสูงขึน้ จากเศรษฐกิจโลกทีป่ รับตัวดีขน้ึ ประกอบกับการ
บรรลุขอ้ ตกลงการผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC ทาให้แรงผลักดันด้านอุปทานการผลิตน้ ามันยังมีการชะลอตัว รวมถึงการ
แข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อการปรับตัวขึน้ ของราคาน้ามัน และมีผลต่อราคาเม็ดพลาสติกมีการปรับ
สูงขึน้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึน้ ลงตามราคา
วัตถุดบิ ได้ แต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอปรับราคากับลูกค้า ทา
ให้ในระหว่างนัน้ บริษทั ต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสีย่ งความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติก จากผู้ขายและผู้ผลิตในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์
แนวโน้มทิศทางของราคา และนามาวางแผนเพื่อประกอบการสังซื
่ ้อ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของ
บริษัทในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณานาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการจัดซื้อ
วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
2. ความเสี่ยงของการพึงพิ งลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษทั ให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความเสีย่ งในการขยายธุรกิจกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ โดยเฉพาะรายได้ ก ลุ่ ม บรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก มีส ัด ส่ ว นเป็ น รายได้ ห ลัก ของบริษั ท ซึ่ง มีก ารจ าหน่ า ยให้ ก ับ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ของประเทศในอุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และทาสัญญาซือ้ ขาย
สินค้ากับลูกค้าดังกล่าว ด้วยปริมาณการสังซื
่ ้อที่ค่อนข้างสูง และการมีผู้ผลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ทาให้ลูกค้ามี
อานาจการต่อรองและมีโอกาสทีล่ กู ค้าอาจไม่ต่อสัญญากับบริษทั หรือเพิม่ การสังซื
่ อ้ สินค้าบางส่วนจากคู่แข่ง หากบริษั ท
สูญเสียลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
ของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของบริษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แต่ อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ ของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทาให้ความเสีย่ งที่ค่แู ข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนัน้ มีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่
คานึงถึงคุณภาพของสินค้าและความน่ าเชื่อถือ มากกว่าที่จะพิจารณาถึงปจั จัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยทีผ่ ่านมา
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บริษทั ได้มกี ารทาวิจยั และพัฒนาสินค้า รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนเพื่อ
นามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าทีม่ คี ุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั
สินค้าทีม่ คี ุณภาพสูงสุดในราคาทีเ่ หมาะสม
3. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิ จโลกและในประเทศ
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงผลกระทบจากความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจโลก และในประเทศรวมถึง
นโยบายและมาตรการต่างๆ ทัง้ การเงิน และการคลัง และรวมถึงนโยบายการค้าต่างประเทศ ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ซึง่ เป็ นปจั จัยเสีย่ งทีเ่ ป็ นแรงกดดันในด้านการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของ
บริษทั ทีม่ กี ารลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดชิน้ ส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทั จึงมีการบริหารความเสีย่ งโดยการกระจายสัด ส่วนของรายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มกี าร
กระจุกตัว ทัง้ ในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและสินค้าอุปโภคบริโภค ทีม่ อี ตั ราการเติบโตทีด่ โี ดยไม่ผนั แปรไปตาม
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจมากนัก การเพิม่ สัดส่วนยอดขายของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นและชิน้ ส่วน
ยานยนต์ รวมถึง บรรจุ ภัณฑ์น มที่มีก ารส่ง ออกทางอ้อ มไปยัง ประเทศที่มีอ ัต ราการเติบ โตทางเศรษฐกิจ สูง ได้แ ก่
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และสิง คโปร์ การขยายตลาดไปยังต่ างประเทศ อันได้แก่ การตัง้ โรงงานบรรจุภัณฑ์
น้ามันหล่อลื่นทีป่ ระเทศจีน รวมไปถึงการบริหารนโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุนและพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั มีความเข้มแข็งทาง
การเงินทีเ่ พียงพอและรองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต
4. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรายใหม่
เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนยานยนต์เป็ นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่สงู มาก โครงสร้างการ
ดาเนินธุรกิจไม่มคี วามซับซ้อน จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรือแม้กระทั ง่
บริษัท ลูก ค้า หากมีค วามคิดที่จะตัง้ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พ ลาสติกเอง ก็สามารถทาได้ อีกทัง้ การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็ทาให้ตลาดมีความเป็ นเสรีมากขึน้ อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่งผลให้มี
ผูแ้ ข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพด้านการผลิตสินค้าของบริษัท ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพิม่ ความเชื่อมันในคุ
่
ณภาพสินค้า การบริหารประสิทธิภาพการ
ผลิต และการจัดส่งสินค้าพร้อมการบริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย ตลอดจนความ
มันคงทางการเงิ
่
น ทาให้สามารถเพิม่ กาลังการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิต
ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า ทาให้ลู กค้าคงความ
ไว้วางใจ และเป็ นคู่คา้ ต่อเนื่องมายาวนานนับสิบปี
5. ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซือ้ ขายสินค้าระยะสัน้ อายุประมาณ
1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มกี ารทาสัญญา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายในการทาสัญ ญาของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
โดยทัวไปของอุ
่
ตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลกู ค้าทีบ่ ริษทั ได้รบั งานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุ
สัญ ญา ลู ก ค้า ก็อ าจจะต่ อ สัญ ญาหรือ จัด ให้มีก ารคัด เลือ กผู้ผ ลิต รายใหม่ จึง อาจมีค วามเสี่ย งที่จ ะสูญ เสีย ลูก ค้า ได้
อย่างไรก็ตาม ในอดีตทีผ่ ่านมาบริษัทมีความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เนื่องจากลูกค้ามี
ความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพของสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้า ตรงต่อเวลา และความสามารถทีจ่ ะขยายกาลังการ
ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
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ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นนั ้ ความเสีย่ งจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูใ่ นระดับ
ต่ ามากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผู้ป ระกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรือมีปญั หาในเรื่องคุณภาพ ซึง่ อายุของผลิตภัณฑ์โดยเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รูปแบบและ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั มีลูกค้าทีห่ ลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้า
รายใดทีม่ ยี อดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามไม่แน่นอน การใช้นโยบายทางการเงินผ่านทางอัตราดอกเบีย้ นโยบาย การ
ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจภายในของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ
แม้แต่ในเอเชียทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนและญี่ปุ่น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทีม่ คี วามผันแปรไป
ตามสภาวการณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าเข้าหรือผูส้ ่งออก
จะต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
ถึงแม้ว่าบริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นในฐานะผูส้ ง่ ออก เนื่องจากรายได้หลักเป็ น
รายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผูน้ าเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดบิ บางชนิด ทีต่ อ้ งมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การ
อ่อนค่าของเงินบาทหรือการแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่คา้ นั น้ ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ทาให้บริษั ท
ต้องแบกรับต้นทุนทีม่ ากขึน้ ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีการ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ รวมถึงได้มกี ารศึกษาบทวิเคราะห์
แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มกี ารเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือการทาสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรือสภาวะทีเ่ ห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความ
สูญเสียทีอ่ าจจะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติ กรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มกี ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทาให้ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการต่างๆ เริม่ มีการตระหนักถึง
สิง่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ซึง่ อาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลีย่ นไป โดยหันมา ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี าจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นพลาสติก
100% โดยพลาสติกชีวภาพ ถือเป็ นพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งทีผ่ ลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง และอ้อย เป็ นต้น หรือกรณีรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทีส่ ามารถประหยัดต้นทุนพลังงานต่างๆ และ
ลดการปล่อยมลภาวะสู่สงิ่ แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรี่มอเตอร์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งภาครัฐให้การ
สนับ สนุ น อย่ า งเต็ม ที่ ส่ ง ผลให้ค่ า ยรถยนต์ ต่ า งๆ หัน มาให้ค วามสนใจในการพัฒ นาเพื่อ น าไปสู่ก ารใช้จ ริง ได้เ ต็ม
ประสิทธิภาพต่อไป ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงในกระแสการบริโภคอาจนามาซึ่งผลกระทบต่อ รายได้และต้นทุนของบริษัท
ทาให้บริษทั ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เหล่านัน้
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับพลาติกทัวไปนั
่
น้ มีไม่มากนัก และราคาต้นทุนของ
พลาสติกชีวภาพยังสูงกว่าพลาสติกทัวไปอยู
่
่มาก เนื่องจากผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร จึงมีต้นทุนจากการเพาะปลูก
นอกจากนัน้ คุณสมบัตขิ องพลาสติกชีวภาพมีขอ้ จากัดทีไ่ ม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคงต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาคุณสมบัตบิ างประการ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริโภค และมีการ
เติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche Market) อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตฉีด และเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถ
รองรับการใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพได้ดี โดยใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ไม่มาก สาหรับรถ ยนต์
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทีมบริหารมองว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงต้องมีการใช้ระยะเวลาในการศึกษาและการ
พัฒนาไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยข้อจากัดของแบตเตอรี่ แหล่งทรัพยากรทีจ่ ะทา และแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโต
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ของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั ได้มกี ารศึกษาและพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็ นระยะๆ เพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและทิศทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมีศกั ยภาพและมีตลาดรองรับ
8. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทั มากกว่าร้อยละ 60
บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุน้ ในบริษทั รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 63.60 ณ วันที่
17 มีนาคม 2560 ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการ
ควบคุมบริษทั และมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรื่องทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้น เรื่อง ที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั น้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ
บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่ าง
เหมาะสมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีการกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน
โดยเป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน
เป็ นประธานกรรมการบริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลันกรองวาระที
่
จ่ ะ
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ดว้ ย นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจควบคุม รวมถึงบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

29

ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั และข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษทั

: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

: 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ประเภทธุรกิ จ

: ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิน้ ส่วนพลาสติก
สาหรับยานยนต์ทม่ี คี ุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไป
่
โดยใช้กระบวนการผลิต
หลัก 2 ประเภท คือ การเปา่ (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)
และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของ
ลูกค้าแบบครบวงจร

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018, 0-2898-1008
โทรสาร: 0-2898-0633

โรงงำนสมุทรสำคร

: เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1
โทรสาร 0-2150-5987

โรงงำนชลบุรี

: นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207
โทรสาร 0-3834-7189

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทัวไป)
่

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153
อีเมลล์ ir-pjw@pjw.co.th

ติ ดต่อเลขำนุกำรบริษทั

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติ ดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ : โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 176
: อีเมลล์ ac-secretary@pjw.co.th
(สาหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี )
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ย่อย
ชื่อบริษทั
: บริษทั มิ ลล์แพค จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,500 บาท
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิ จ

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018 โทรสาร 0-2898-0633
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพือ่ บรรจุน้ามันหล่อลื่น
ให้แก่ลกู ค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อบริษทั
: บริษทั เอลิ แก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987
ประเภทธุรกิ จ
: ฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
ชื่อบริษทั
: บริษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิ จ

: เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987
: บริการตรวจสอบจานวนและ/ หรือมาตรฐาน สินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทาง
วิท ยาศาสตร์ และสอบเทีย บมาตรฐาน และการทดสอบและ วิเ คราะห์ก าร
ปฏิบตั ิการทางกายภาพและเคมีผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ ายเครื่องดื่มที่
ไม่มแี อลกอฮอล์

ชื่อบริษทั
: บริษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิ น) พลำสติ ก จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิ จ

: Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78 Taihua Road,
Tianjin Economic-Technologic Development, Tianjin, 300457 RPC
โทรศัพท์ (+86) 22-2532-7703 โทรสาร (+86) 22-2532-8323
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น สาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผูส้ อบบัญชี

: บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080

ที่ปรึกษำกฏหมำย

: บริษทั วำยู แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799

******************************************************************************************************************************
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของบริษทั ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดง
ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.pjw.co.th
******************************************************************************************************************************
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2530 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริษัท มีทุ น จดทะเบีย น 287,040,000.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ
574,080,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
จานวน (หุ้น) ร้อยละ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

114,797,874

20.00

2.

นายคงศักดิ ์

เหมมณฑารพ

106,169,439

18.49

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

75,225,360

13.10

4.

ดร.พิรุฬห์

เหมมณฑารพ

35,688,640

6.22

5.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

32,661,428

5.69

6.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

554,004

0.10

365,096,745

63.60

รวม
ผูถ้ ือหุ้นอื่นที่อยูใ่ น 10 อันดับ
1.

นายทวีศกั ดิ ์
นางปิ ยะรัตน์

ทิพากรโรจนกิจ
บุญแสวง

7,221,500

1.26

6,560,000

1.14

ธัญญะวัน
โลหะวิบลู ย์ทรัพย์

5,250,000

0.91

4.

นายสมบูรณ์
นายประเสริฐ

5,031,600

0.88

5.

นายอนุรกั ษ์

บุญแสวง

5,010,000

0.87

29,073,100

5.06

179,910,100

31.34

574,079,945

100.00

2.
3.

รวม
กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

1/ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

จานวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่
31 ธ.ค.2558

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
 กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตร
วัฒน์
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
 ผูบ้ ริหารระดับสูง
1. นางพริม ชัยวัฒน์

2. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล

3. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

สัดส่วน
การถือ
หุน้
(%)

จานวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง

574,079,945
ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ /
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จานวนหุน้ ที่
ถือ
ณ วันที่
31 ธ.ค.2559
574,079,945

สัดส่วน
การถือ
หุน้
(%)

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

106,169,439
114,797,874

18.49%
20.00%

-

106,169,439
114,797,874

18.49%
20.00%

75,225,360

13.10%

-

75,225,360

13.10%

42,661,428

7.43%

(10,000,000)

32,661,428

5.69%

35,688,640
260,000

6.22%
0.05%

-

35,688,640
260,000

6.22%
0.05%

156,000

0.03%

-

156,000

0.03%

กรรมการอิสระ

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
บัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
ปฏิบตั กิ าร / รักษาการณ์
ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร – สาขาชลบุร ี
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงิน
ปนั ผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยของบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั
ั
ย่อยอาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนผลในอั
ตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน งาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ย่อย ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ย่อย และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยเห็นสมควร
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงิ นสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงิ นปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2554

0.37

0.18

(หุ้นเดิ ม:หุ้นปันผล)
-

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

ปี

67.43

หมายเหตุ : *ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 2/2560 เมือ่ วันที ่ 2 มีนาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปนั ผล จากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท โดยให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุม สามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2560 ในวันที ่ 28 เมษายน 2560 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารของบริษัท ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุ ณวุ ฒิท่ีมีคุ ณสมบัติค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความ
หลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยมี
กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากทัง้ หมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผู้หญิง 1 ท่าน ในการบริหารงานมีการ
แบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่ วงดุ ลอานาจ โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ไ ด้เป็ นบุคคลเดียวกับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ รายนามของคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลการดารงตาแหน่ งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี
2559 มีดงั ต่อไปนี้

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการ
(ครัง้ )

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6/6

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

6/6

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/6

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

6/6

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
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รายชื่อ

9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ
(ครัง้ )
6/6

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไป
นัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระ มีวาระในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่
ดีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ ก รรมการอิส ระเหล่ า นั น้ อาจได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ กลับ เข้า มาด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปได้อีก หาก
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จด
ทะเบียน” ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝา่ ยบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ
เช่น การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั
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4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่
บริห าร และคณะอนุ ก รรมการอื่น ตามความเหมาะสม รวมถึง การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ข องคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ า
ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทากับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี ่านมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. กากับ ดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
7. จัดให้มกี ารทาจริยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามจริยธรรมดังกล่าว
อย่างจริงจัง
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับ
ดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการทารายการต่างๆ ได้รบั อนุ มตั ิ
จากผูม้ อี านาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนาทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
10. กากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
11. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีต่ นมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทาขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่ วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง) เว้นแต่เป็ น
การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั
2. วิเคราะห์ปญั หา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปญั หา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีม่ สี าระสาคัญ
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกลันกรองวาระ
่
ประชุมในแต่ละครัง้
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4. เป็ นประธานเพื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยควบคุมการประชุมให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน

ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
3. นางพริม ชัยวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล1/
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั กิ าร
5. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล2/
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
1/ นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั กิ าร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14
มกราคม 2559
2/ นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2559

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ดูแ ล บริห าร ดาเนิ น งาน และปฏิบ ัติง านประจ าตามปกติธุ ร กิจ เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษัท ให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ง
คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษทั
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษัททีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อ
กาหนด ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ผบู้ ริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
นโยบายของบริษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความ
คืบหน้าในการดาเนินงานต่ อ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงิน
ลงทุ นที่สาคัญ เพื่อประโยชน์ บ ริษัท และ การท ารายการอื่น เพื่อประโยชน์ ของบริษัท ซึ่งอ านาจก ารอนุ ม ัติ
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ดังกล่าวจะเป็ นการอนุมตั ริ ายการปกติทวไปทางการค้
ั่
า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน
และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประธานเจ้า หน้าทีบ่ ริหาร ไม่มอี านาจ
อนุมตั กิ ารดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซง่ึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

เลขานุการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
แต่งตัง้ นางพริม ชัยวัฒน์ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัท โดยเลขานุ การบริษัทจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามมาตรา 89/15
และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุน้ ทัง้ นี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแ ลให้ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และรายงานสนเทศในส่ ว นที่ร ับ ผิด ชอบตามระเบีย บและข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
3.4 รายงานประจาปี ของบริษทั
3.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 กรรมการ
บริษัทพิจ ารณากาหนดค่า ตอบแทน โดยมีค ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของ
บริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และ
อ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี
o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ในปี 2559 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั แิ ละกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

จานวนเงิน

1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ)
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

25,000 บาท/ครัง้ /คน
15,000 บาท/ครัง้ /คน
15,000 บาท/ครัง้ /คน
15,000 บาท/ครัง้ /คน
10,000 บาท/ครัง้ /คน
10,000 บาท/เดือน/คน
1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ที่จา่ ยในปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ทีจ่ ่ายในปี 2559
รายชือ่

จานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ปี 2559
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ ์ เหมมณฑรพ
3.นางมาลี เหมมณฑารพ
4.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9.นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
รวม

บริษทั

6 ครัง้
150,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
630,000

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ
บริหาร
ความเสีย่ ง
7 ครัง้
105,000
70,000
70,000
245,000

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

2 ครัง้
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
20,000
130,000

สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
1 ครัง้
15,000

10,000

10,000
35,000

เฉพาะกรรมการอิสระ
ค่าตอบ
โบนัส
แทนราย
เดือน
120,000
120,000
120,000
120,000
480,000

250,000

200,000
200,000
200,000
850,000

รวม
(บาท)

535,000
60,000
60,000
90,000
80,000
80,000
505,000
480,000
480,000
2,370,000
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o ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (D&O)
 ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง ดาเนินการทบทวนเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบตั งิ าน และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ
เพื่อเป็ นการรักษาผูบ้ ริหารทีส่ าคัญของบริษทั โดยค่าตอบแทนต่างๆ ของผูบ้ ริหารประกอบด้วย
o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

จานวนราย

ปี 2559
จานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

61/

33,352,437.05

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

61/

1,679,381.37

หมายเหตุ :
1/ ผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

o ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทมีก ารทาประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่ งแก่ผู้บ ริหารระดับสูง บริษัทไม่ มี
นโยบายให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุน้ หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 12 ท่าน) จานวนทัง้ สิน้
1,481 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
จานวนพนักงาน
สายงานหลัก
ปี 2558
ปี 2559
สายงานบริหารและสานักงาน
182 คน
190 คน
สายงานการตลาด การวิจยั และพัฒนา
65 คน
52 คน
สายงานบริหารการผลิตและการผลิต
1,348 คน
1,239 คน
รวม
1,595 คน
1,481 คน
 ค่าตอบแทนพนักงาน
ปจั จุบนั อัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่ากะการทางาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง โบนัส เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ
รายละเอียด
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปี 2558
1,595 คน
434.05 ล้านบาท

ปี 2559
1,481 คน
430.65 ล้านบาท
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 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัท และบริษัทย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและ
บริ ษั ท จ่ า ยสมทบอี ก ส่ ว นหนึ่ ง กองทุ น ดัง กล่ า วได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชีพ ตามข้ อ ก าหนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รบั อนุ ญาต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษทั ในระยะยาว
ประกันสุขภาพ
 บริษทั มีการทาประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับตัง้ แต่ตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไป และประกันอุบตั เิ หตุสาหรับ
พนักงานจัดส่ง
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า
ยิง่ และเป็ นหัวใจสาคัญทีเ่ กื้อกูลให้การดาเนินธุรกิจ ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนัน้ บริษัทจึงมีความมุ่งมันที
่ ่จะ
พัฒนาองค์กร ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน อันจะทา
ให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ในการทีจ่ ะมีบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีจ่ ะสามารถสร้างผลงานให้กบั บริษทั รวมถึงการพัฒนา
ตนเองให้กา้ วหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษทั โดยจัดให้มแี ผนการฝึ กอบรมประจาปี ทงั ้ ภายในและ
ภายนอก
การฝึ กอบรมภายใน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและพนักงานให้สามารถทางานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทั จึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายในองค์กร
โดยแบ่งเป็ นระดับ ดังนี้
สาหรับพนักงานระดับจัดการ :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าควบคู่ไปกับการเพิม่ องค์ความรูใ้ หม่ๆ ใน
การเสริมสร้างความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การปรับ/เลื่อนตาแหน่ งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ น
ผูน้ าในอุตสาหกรรมของธุรกิจทีด่ าเนินงานทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและ
กลุ่มงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ และเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีง่ าน อาทิเช่น มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และระบบ ISO เป็ นต้น
สาหรับพนักงานทุกคน :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
บริษทั ปฏิบตั งิ านได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรและปลูกจิตสานึกในจริยธรรม คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลัก
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น
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การฝึ กอบรมภายนอก
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆซึง่ จัดโดยสถาบันจัดการฝึ กอบรมภายนอก เพื่อ
เพิม่ ความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนามาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของ
องค์กรให้สามารถแข่งขันได้
 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุ นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนามาใช้ในการบริหาร
พนักงาน การวิเคราะห์อตั รากาลังและการควบคุมการลาและการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมและพัฒนา นอกจากนี้บริษทั ได้
ใช้ขอ้ มูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริษัท มีก ารกาหนดนโยบายสร้า งความสัมพันธ์และผูกพันทุ กระดับภายในองค์ก รระหว่า งผู้บริหารและ
พนักงานรวมทัง้ ได้ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ
ประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั จึงจัดทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น
การจัดกิจกรรม CSR กินเลีย้ งสังสรรค์ประจาปี การประชุมอาซาไกระหว่างหัวหน้าและพนักงานทุกเช้าก่อนทางาน และ
การจัดกิจกรรม Management Outing เป็ นต้น
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การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามสาคัญ ต่ อ ระบบการบริห ารจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึง่ จะทาให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้
การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และปรับปรุงให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ป จั จุบ ัน เพื่อยกระดับการดาเนิน การที่มีอยู่แล้ว ให้มีค วามเป็ นระบบ
มาตรฐานทีช่ ดั เจน และกระจายการปฏิบตั ไิ ปสู่พนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษทั เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดู แล
กิจการทีด่ อี ย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้รบั เอาแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน
Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบ ัติ ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ป ฏิบ ัติตาม และดาเนิ น การอย่ า งเคร่ง ครัด
สม่าเสมอ โดยในปี ทผ่ี ่านมาไม่มสี ถานการณ์ใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึง่ แนวทางในการปฏิบตั ิ มีดงั นี้

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทนตนและ
มีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษัท บริษทั จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ ได้ใช้
สิทธิของตน
บริษัท ตระหนั ก และให้ค วามส าคัญ ในสิท ธิ ข นั ้ พื้นฐานต่ างๆ ของผู้ถือ หุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็น
ในเรื่องต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1. บริษัทดูแลและสนับสนุ นให้ผถู้ ือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดทุกครัง้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3. มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้ นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทั
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1.4. บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
1.5. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธัน วาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้อ งกับวาระการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี
ล่วงหน้ า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์
1.6. ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.7. ก่อนวันประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกีย่ วกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยพร้ อ มทัง้ ประกาศหลัก เกณฑ์ แ ละระบุ ข ัน้ ตอนที่ช ัด เจนไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
2. การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1. บริษัทสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้สอบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2
ชัวโมง
่
และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ คาถามในวาระต่ างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้ นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุ ม รวมทัง้ จะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
โดยประธานทีป่ ระชุมจะเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ได้ทลี ะคน ซึง่ ผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกผูแ้ ทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ามาทาหน้าทีก่ รรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุ้น
อย่างแท้จริง
2.5. บริษทั จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้
ถือหุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.1. บริษัท ได้จดั ให้มีการบันทึกรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกการชี้แจงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื
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หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม
3.2. บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษทั ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ควรได้รบั
การปฏิบตั ทิ เี ่ ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รบั การชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและ
บอกกล่าวก่อนเริม่ การประชุม
1.3. บริษัทจัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษา
อังกฤษสาหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
2.1. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ อื
หุน้ ส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลันกรองระเบี
่
ยบวาระที่จะเป็ น
ประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
2.2. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ วาระการประชุมในทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1. บริษัทมีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์ จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อ่นื ในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกราย โดย
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บริษทั ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ นคาสังที
่ เ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ได้เผยแพร่และกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ขอ้ มูลความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ขอ้ มูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่ อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีอ่ ยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั
โดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น
Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริษทั ได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีทก่ี รรมการ หรือผู้บริหารมีการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริษทั ไปใช้ หรือนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1. บริษัทได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการ
เรื่องการมีส่ว นได้เ สียอย่า งโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจ ารณาธุ รกรรม
ระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องนัน้ จะต้องรายงานให้บริษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้ ได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
5. การทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง
กันของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทั มีนโยบาย
ในการทารายการระหว่างกันดังนี้
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ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว
ซึง่ ได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุ มตั เิ ป็ นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรอง
ทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของบริษทั หรือ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว ทัง้ นี้บริษทั จะจัดทารายงาน
สรุปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
โดยรายการทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ จะต้องเป็ นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการหรือเป็ นรายการทางการค้าซึง่ ธุรกิจโดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะเดียวกับบริษทั กระทาเพื่อสนับสนุ น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็ นรายการทีม่ เี งื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซง่ึ รวมถึงเงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไข ดังนี้
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท แสดงได้ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขทีผ่ ู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิทมี ่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการสร้างความมันคง
่ ความมังคั
่ งทางการเงิ
่
นและความ
ยังยื
่ นของกิจการ
1.

นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม
และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์
ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย สิทธิทางการเมือง สิทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
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ผูถ้ อื หุน้

: ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมันที
่ ่จะสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อย่างยังยื
่ น เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี

พนักงาน

: จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็ น
ทรัพ ยากรที่มีคุ ณค่ า อย่ า งยิ่ง และเป็ น หัว ใจสาคัญ ที่เ กื้อ กูลให้ก ารดาเนิ น ธุ ร กิจ ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มคี วามก้าวหน้ามีความมันคงใน
่
อาชีพ รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและ
คานึงถึงสิง่ แวดล้อม พร้อมให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน
รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
: มุ่งมันสร้
ลูกค้าจะต้องได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ลูก ค้า อย่ า งเคร่ ง ครัด มีก ารพัฒ นายกระดับ มาตรฐานสิน ค้า และบริก ารให้สูง ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี และยังยื
่ นกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นา
ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

คู่คา้ และเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกติกาที่
กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ
อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมรวมถึงการชาระคืนตามกาหนด
เวลาการดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า
หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว
ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ง่ มอบ และผูใ้ ห้บริการ โดยปฏิบตั ิ
ตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผูส้ ง่ มอบ และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ

คู่แข่ง

: ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลัก
ปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน ไม่กดี
กันผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ
ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

: ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่
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ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
ชุ ม ชน สัง คม และ : มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
ชีวติ ของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคานึงถึง
การดาเนิน ธุ รกิจ ที่จะมีผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ ม การปฏิบตั ิง านและการตัด สิน ใจ การ
ดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั
ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่
บริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
2.

การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่
ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
และได้มกี ารกาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว อีกทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรูค้ วามเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของบริษทั เพื่อเป็ นการให้ความรู้ และทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ มาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประกอบด้วย
1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
2) นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
3) นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
4) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน
บริษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันและติดตามการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วย
1) กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่
จะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อนาไปใช้
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิผล
2) แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้
ดังนี้
-

จัดให้มกี ารฝึ กอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั เป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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-

จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่ างๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขทีเ่ หมาะสม

-

จัด ให้ มีช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ส ามารถเข้า ถึ ง ได้ ง่ า ย
หลากหลายช่ องทาง และให้ความคุ้ม ครองผู้แ จ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรียน โดยมีก ารกาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนินการไว้เป็ นมาตรฐาน (ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทา
ผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษทั )
3) แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันและติดตามการ
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้

3.

-

กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้

-

กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

-

กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษทั มีนโยบายในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยยึดหลักความเสมอภาคและความ
ยุ ติธ รรม ตลอดจนมุ่ ง เน้ น ความสัม พัน ธ์อ ัน ดีภ ายในองค์ก รเป็ น ส าคัญ ดัง นั น้ พนั ก งานผู้ย่ืน ค าร้อ งทุ ก ข์แ ละ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับคาร้องทุกข์ทก่ี ระทาไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่บริษทั และพนักงานเป็ น
ส่วนรวม ดังนัน้ พนักงานผูย้ ่นื คาร้องทุกข์ พนักงานผูใ้ ห้ถ้อยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใด
เกีย่ วกับการร้องทุกข์ และพนักงานทีเ่ ป็ นผูพ้ จิ ารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษทั ก็ยอ่ มได้รบั การประกันจากบริษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุหรือถือเป็ นเหตุทจ่ี ะเลิกจ้าง ลงโทษ
หรือดาเนินการใดทีเ่ กิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบริษทั จะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อดารงไว้ซง่ึ บรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้
1. CG Report ของบริษทั สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130 ต่อ 153 และ 176
- E-mail : cgreport@pjw.co.th
2. สานักงานเลขานุการบริษทั โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
- ที่ สานักงานเลขานุการบริษทั
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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3. สานักตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130 ต่อ 176 และ 168
- โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่ สานักงานตรวจสอบภายใน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
4. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1) E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : Taxspecialist2007@pjw.co.th
โทรศัพท์ หมายเลข 02-514-4334
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : ac-secretary@pjw.co.th
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพิจารณาสอบสวนและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ต่อไป
2) จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมันใจได้
่
ว่า การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะ
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุกขัน้ ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
สาหรับข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จะรักษาไว้เป็ นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัท ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
ทัง้ การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษทั ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดย
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลทีด่ ตี ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจาปี งบการเงิน นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมาตรการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ลักษณะการ

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

56

ประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่ พิมพ์ การเปิ ดเผย ข้อมูล
เกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทา
ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่ างประเทศ
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการ
ดาเนินงานของบริษัททุกไตรมาสและประจาปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่ส่อื มวลชน
นอกจากนี้ยงั ร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการ
นี้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่่ อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลซึ่ง มีค วามรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ ท่ีสามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กบั บริษทั โดยเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ มีบทบาทสาคัญ
ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของ
บริษัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ และมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต มีจ ริย ธรรม ภายใต้
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็ นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั มีความหลากหลายทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
บริหารภาวะวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการและเพศ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3
ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่ง จะท าให้เกิด การถ่ ว งดุลในการออกเสีย งในการพิจ ารณาเรื่องต่ างๆ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุน้ รายใหญ่
จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่ ง เป็ น ผู้บริหารและ/หรือดารงต าแหน่ งในคณะกรรมการบริหาร) และ
กรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ) ทัง้ นี้
จานวนกรรมการอิสระของบริษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดไว้ให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ซึ่งกาหนดระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ กรรมการอิสระเหล่ า นัน้ อาจได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ กลับ เข้า มาดารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปได้อีก หาก
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
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ตามข้อบัง คับ ของบริษัท ก าหนดไว้ว่ า ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียน
บริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานที่สุ ดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการชุด
ย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด
โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้
กาหนดนโยบายเกีย่ วกับจานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5
บริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อื่นได้ไม่เกิน
5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้
มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททาหน้ าที่พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษทั อย่างสม่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน
และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การแบ่งแยกหน้ าทีร่ ะหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูน้ าและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษทั
อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พจิ ารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝา่ ยจัดการ เป็ นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้
กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทาหน้าทีป่ ระธาน
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ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัท ทัง้ นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุ นและค าแนะนาในการดาเนิน ธุรกิจ ของฝ่ายจัดการผ่า นทางประธานเจ้า หน้ า ที่บริหารอย่า ง
สม่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษทั ภายใต้กรอบ
อานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดอานาจหน้าที ่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี าร
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา บริษทั มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
ได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ าม
นโยบายทีก่ าหนด
และจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มี
มติอนุ มตั ใิ ห้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลีย่ นเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมี
บทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลัก เกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และ
จริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั ให้เป็ นปจั จุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจทีถ่ ูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายทีจ่ ะกาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ ะดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยผ่าน
การอบรม และการสือ่ สารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยทีจ่ รรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยม และแนวทางปฏิบตั งิ าน ทีท่ ุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้
ในด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ การเคารพและปฏิบ ัติตามกฎหมาย การมีส่ว นได้เสีย และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน และ
ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึด
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้
และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ท่ขี ดั กันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้
รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

59

ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี านาจอนุ มตั ิ
ในธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทารายการให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือน
ทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับ
จากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความ
มัน่ ใจต่ อ ฝ่ า ยจัด การในการช่ ว ยลดความเสี่ย งทางธุ ร กิจ ช่ ว ยให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเ ป้าหมายตามที่ตงั ้ ไว้ ช่วยปกป้อง
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วย
คุ้ม ครองเงินลงทุ นของผู้ถือหุ้น ดัง นัน้ บริษัท จึง ได้ก าหนดภาระหน้ าที่ อ านาจการดาเนิน การของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
สิน ทรัพย์ของบริษัทให้เ กิดประโยชน์ และมีก ารแบ่ง แยกหน้ า ที่ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติด ตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่ า่ ยบริหารจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทาและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการทีผ่ ดิ ปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมันใจว่
่ าระบบทีว่ างไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สอบทาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและ
ข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดย
รายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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- การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสีย่ ง และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกาหนด
นโยบายบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งขององค์กร
เพื่อ จัด การความเสี่ย งให้อ ยู่ ใ นระดับ ที่ส ามารถยอมรับ ได้ โดยป จั จุ บ ัน บริษัท ได้มีก ารแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายที่
ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนที่ก าหนดแล้ว บริษัท จะต้อ งมีม าตรการในการบริห ารความเสี่ย งเหล่ า นี้
ตลอดจนการทบทวนอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษทั ในทุกปี รวมถึงมีการติดตามดูแลให้
มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิตาม พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสีย่ ง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสีย่ ง และดาเนินการ
แก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้
เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน
และลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น
จะส่งผลให้บริษทั สามารถได้รบั ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร
ด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบต่ อ งบการเงิน ของบริษั ท โดยได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี าร
จัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผูส้ อบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท การเปิ ด เผยข้อ มู ล
สารสนเทศทีส่ าคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วน และสม่าเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจั ดสรรเวลา
และเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยมี
การกาหนดวาระทีช่ ดั เจน นาส่ง เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุ
จาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ
ทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบ ั ติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่ อเนื่องและทันต่ อ
เหตุการณ์
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ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจ ารณาเรื่อ งต่ า งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ง ท าหน้ า ที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็น ได้อย่า งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บ ริหารระดับสูงเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เ พิม่ เติมในฐานะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึง่ บริษทั ได้กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่
กรรมการจะลงมติตอ้ งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษทั ต้อง
ดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีทก่ี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ เลขานุ การบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจาเป็ น ซึง่
จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการประชุม
4.

ค่าตอบแทน
บริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยค านึ ง ถึง การปฏิบ ัติง านและความรับ ผิด ชอบของกรรมการ ผล
ประกอบการของบริษทั ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั หรือใกล้เคียง
กับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้
พิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ให้
อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม โดยเป็ นอัตราทีแ่ ข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพ
ไว้ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความเหมาะสมกั บ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
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5.

การพัฒนาความรูก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท เช่น หลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยกรรมการของบริษทั
มีประวัตไิ ด้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตามข้อมูลประวัตขิ อง
กรรมการแต่ละท่าน) รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ส่งเสริมให้มกี ารพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ
กรรมการใหม่ ฝา่ ยจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึง
การจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่

6.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองรายคณะ และประเมินคณะกรรมการ
ชุดย่อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแบบรายคณะและแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลีย่ เป็ นคะแนนของ
กรรมการทัง้ ชุด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
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ตารางแสดงผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2559
รายการ
ประเมินคณะกรรมการบริษทั
ประเมินคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประเมินคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประเมินคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.

ผลการประเมิ น
94.17
93.41
89.17
95.00

เกณฑ์
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของผูด้ ารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นประจาทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และใช้ดชั นีวดั ความสาเร็จขององค์กรเทียบกับความสาเร็จของเป้าหมายและแผนงานประจาปี ความสามารถหลัก
(Core Competency) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยผ่านการนาเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และแจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

8.

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการจัดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่ งงานและแผนพัฒนาผูบ้ ริหาร
เพื่อสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถดาเนินงานบริหารได้อย่างต่ อเนื่องและ
สามารถคัดเลือกบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมทีจ่ ะดารงตาแหน่ งงานทีส่ าคัญดังกล่าว โดย
ใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตาแหน่ ง (Talent Management and
Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ได้รบั ทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้
เติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นไปพร้อมกับบริษทั อันจะส่งผลให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้พิจ ารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด และสามารถ
สืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประเมินการปฏิบตั งิ านและความรู้ ของผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับความสามารถที่
ต้องการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจา และรายงานต่อคณะกรรมกา ร
บริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
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ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ในด้าน
ทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีก ารเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริษทั ตามอานาจ
หน้าที่ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมี
จานวน 3 ท่าน ซึง่ รายนามของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ข้อมูลการดารงตาแหน่ ง และรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
ตาแหน่ง
(ครัง้ )
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
7/7
กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 7/7
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 7/7
โดยมี นางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทัง้ สามท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชี ภาษีอากร การเงิน
การบริหารจัดการ การบริหารความเสีย่ ง และประสบการณ์เพียงพอ ทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน
ในปี 2559 มีการประชุม 7 ครัง้ โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบ
บัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3
ปี
2. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3
ปี
ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี นอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ตาย
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ท าเป็ น หนัง สือ ยื่น ต่ อ ประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่น
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หนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออก ทัง้ นี้บริษทั ต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออก
ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีทก่ี รรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการดารงตาแหน่ ง บริษัทจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศทราบ โดย
กรรมการตรวจสอบทีถ่ ูกถอดถอนนัน้ มีสทิ ธิชแ้ี จงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีทต่ี าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
แทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีต่ นแทน
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย
บริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บ ริษัท มีก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ให้แ นวทางและ
ข้อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนา และให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกาหนดเรื่องการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ไว้เป็ นวาระประจาของการประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ งทุกด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะทางานบริหารความเสีย่ ง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และ
ให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
7. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
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10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
ซึ่ง รายงานดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การ และต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้รบั จากการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. กากับดูแลให้มกี ระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีทพ่ี นักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรือพบ
เห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมันใจแก่
่
ผแู้ จ้งเบาะแสว่าบริษทั มีกระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็ นอิสระ
และมีการดาเนินการในการติดตามทีเ่ หมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
13. ในกรณีท่พี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
14. พิจารณาและทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าทีต่ ามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และสอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบ ัติ ด ัง กล่ า วข้า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยัง คงมีค วามรับ ผิด ชอบในการด าเนิ น งานของบริษัท ต่ อ
บุคคลภายนอก
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง
ให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร จึงมีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3
ท่าน และผูบ้ ริหารระดับสูงจานวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนและตรวจ
ติดตามปจั จัยเสีย่ งและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ ทัง้ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้าน
สภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึง การกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
ตาแหน่ง
(ครัง้ )
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ร ับ เลื อ กเข้า มาดารงต าแหน่ ง ใหม่ ไ ด้อีก คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งรับ ผิด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและวางกรอบการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั รวมถึงจัดทา
แผนงานการบริหารความเสีย่ งและจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆทีม่ ี
ผลต่อเป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการลงทุนทัง้
ในและต่างประเทศ ความเสีย่ งจากการบริหารธุ รกิจบนสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารแข่งขันและมีการเปลีย่ นแปลง
แบบพลวัต ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ ความเสีย่ งการเกิดทุจริต เป็ นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อรับทราบ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ ง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสีย่ ง
และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งที่
เพียงพอและเหมาะสม
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4. ดูแลและสนับสนุ นให้การบริหารความเสีย่ งองค์กรประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธปี ้ องกัน และวิธลี ดระดับ
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
6. ให้คาแนะนา และการสนับสนุ นแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
บริหารความเสีย่ งระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. รายงานความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสีย่ ง แนวทางในการจัดการความเสีย่ ง ความ
คืบหน้า และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบเป็ นประจา
8. ให้ความเห็นและข้อ เสนอแนะในการใช้บ ริการจากบุค คลภายนอก เพื่อให้ค าปรึก ษาแนะนาที่เ ป็ น อิสร ะ
เกีย่ วกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่สว่ นบริหารความเสีย่ ง
9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสีย่ ง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจาก
ปจั จัยภายในและภายนอก
10. ทบทวนและปรับ ปรุ ง กฎบัต รให้มีค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิจ และ/หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
11. มีอานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะทางาน หรือบุคลากรเพิม่ เติม หรือว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระจากภายนอก
ได้ตามความจาเป็ น เพื่อให้งานการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดอันเกีย่ วเนื่องกับการบริหารความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
13. จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และมีการนาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตัง้ ขึน้
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ
รูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึง่ หนึ่งของ
กรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน โดย
รายนามของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
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รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

การเข้าร่วมประชุม
(ครัง้ )
1/1

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
1/1
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1
โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ
แวดล้อมการดาเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ น
กรรมการ ทัง้ ในกรณีทม่ี ตี าแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง และ/หรือ แต่งตัง้
เพิม่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ก่อนการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
1.1.5 จัดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัดทาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรูก้ รรมการปจั จุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการดารงตาแหน่ งอยู่ บทบาทหน้ าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน เป็ นธรรม และเหมาะสม
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ
และ/หรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
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1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาประจา และ/หรือว่าจ้า งทีป่ รึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน
ตามหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบได้ใ นกรณี จ าเป็ น และสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของทีป่ รึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ได้ตามความ
จาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์
และนาเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
1.3.3 ปฏิบตั ิงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
1.3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
1.3.5 จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และมีการนาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีจานวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุ รกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุ มตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่
และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2. พิจารณากลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดต่อไป
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3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษทั
และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึง
ควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบาย
และเป้าหมายทีก่ าหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
7. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยมื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท สาหรับ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ตี ้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการของบริษทั
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ ซึง่ มีอายุสญ
ั ญาหรือ
ข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ า ว มีอ านาจตามที่ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใด
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี านาจอนุ มตั กิ ารดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกาหนด
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การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
 กรรมการอิ สระ
บริษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คณะกรรมการบริษั ท หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระ เข้า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผู้
ทีจ่ ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒกิ ารศึกษา ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
ต่อไป ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือ หุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พ้น จากการมีลัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ได้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้เ ข้า ดารงต าแหน่ ง
กรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัตกิ รรมการ ณ สิน้ ปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั
 คณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติในที่ประชุมจัดตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมีหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละ
กลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็ นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ
ซึง่ จะให้ความสาคัญต่อผูม้ ที กั ษะ และประสบการณ์ทม่ี คี วามจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่
มูลค่าให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and
Loyalty) อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกันว่าผู้ใ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่ อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุด เป็ นผู้อ อก จาก
ตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
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ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจ การอย่า งน้ อย 1 ท่า น ต้อ งเป็ น ผู้มีความรู้ค วามเข้า ใจหรือ มี
ประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาต้ อ งเป็ น กรรมการอิส ระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้ อ งมีค วามรู้ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้
ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีค วามเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษทั ดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝา่ ยจัดการซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
งานด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน โดยกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 ผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริห ารโดยคัด เลือกบุคคลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั /หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการ
แต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั มอบหมาย
ให้เป็ นผูบ้ รรจุและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เข้าเป็ นพนักงานใน
ระดับต่างๆ ทัง้ นี้การแต่งตัง้ หัวหน้าหรือผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
บริษัทได้มกี ารกาหนดนโยบายเรื่องการดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท (รวมถึงประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ก่ี าหนดหรือแนะนาโดยหน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีก่ าหนดให้กรรมการบริษทั จดทะเบียนควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่เกิน 5 บริษทั เนื่องจากการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนอื่นทีก่ รรมการ
แต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายในในการดารงตาแหน่ งใด ๆ ในบริษทั อื่นของกรรมการ โดย
ให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่ งอื่นใดในบริษทั และองค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ ซึง่ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และเลขานุการบริษทั ทาหน้าทีแ่ จ้งการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งใน
บริษทั อื่นของกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปี และสาหรับการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั หรือองค์กร
อื่นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร) บริษทั
ได้กาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ด้วย

การพัฒนาส่งเสริ มความรู้ กรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีส่ ง่ เสริมและอานวยความสะดวกให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและ
ต่ อเนื่อ ง เพื่อเสริมสร้า งความรู้ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้ในแต่ ละปี จ ะต้องมี
กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้
ในการพัฒนาความรูข้ องกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านที่
กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึง่ เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับ
กรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านัน้
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2559
เดือน
ปี 2559
ตาแหน่ง
ทีเ่ ข้ารับการ
หลักสูตร
สถาบันทีจ่ ดั หลักสูตร
ฝึกอบรม
1. นางสาวจรัญญา - ประธานกรรมการ (มิ.ย.) (1 วัน)  Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
แสงสุขดี
กรรมการบริษทั ไทย
Forum (R-ACF)
ตรวจสอบและ
(IOD)
กากับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
- กรรมการอิสระ
2. คุณณัฐวุฒ ิ
(ต.ค.) (1 วัน)  Driving Company
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
- กรรมการ
เขมะโยธิน
(พ.ย.) (1 วัน)
กรรมการบริษทั ไทย
Success with IT
ตรวจสอบและ
(IOD)
Governance (ITG)
กากับดูแลกิจการ
- กรรมการบริหาร (พ.ย.) (2 วัน)  การบริหารความเสีย่ งขัน้ สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
พืน้ ฐาน
ความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหา
และกาหนด
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ปี 2559

3. ดร.พิรุฬห์
เหมมณฑารพ

4. นางพริม
ชัยวัฒน์

ตาแหน่ง

เดือน
ทีเ่ ข้ารับการ
ฝึกอบรม

ค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

หลักสูตร

(พ.ย.) (2 วัน)  การบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ พืน้ ฐาน
(พ.ย.) (1 วัน)  การบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ Advance
- ประธานเจ้าหน้าที่ (ก.ค.) (1 วัน)  Consolidated Financial
statements
สายงานบัญชีและ
การเงิน
(พ.ย.) (2 วัน)  การบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ พืน้ ฐาน
- เลขานุการบริษทั
(พ.ย.) (1 วัน)  การบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ Advance
(ก.ย.) (2 วัน)  การจัดทางบการเงินรวม
(และการจัดมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์)
กรณีศกึ ษาการจัดทางบ
การเงินของบริษทั จด
ทะเบียน ปี 2559

สถาบันทีจ่ ดั หลักสูตร

สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัทรวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบ
กาหนดวิส ยั ทัศน์ และกลยุ ทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทย่อ ยและกากับควบคุม ดูแลให้ฝ่า ยจัด การดาเนิ นงานตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปอย่
่
างถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมีการกาหนด
นโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุการบริษทั ร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนนี้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษทั ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผอู้ ่นื ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ทาการ
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดย
ใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อัน ก่อให้เกิด ความเสียหายต่ อ บริษัท ไม่ว่ าโดยทางตรงหรือทางอ้อ ม
นอกจากนี้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างซึง่ อยู่ในหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูลภายในของบริษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์
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จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1
เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้
รวมถึงคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหารและลูกจ้างของบริษทั ด้วย
นอกจากนี้บริษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจในภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุ ตรที่ย ัง ไม่บ รรลุ นิติภ าวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ย นแปลงการถือ หลักทรัพ ย์ด ังกล่ า วต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ การบริษทั
รับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ทัง้ นี้บริษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือ
นาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบบัญชีแห่ง
ใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2559 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยนายพจน์ อัศวสันติชยั ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี
2560 และปี 2559 บริษทั และบริษทั ย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บญ
ั ชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2559
1.835 ล้านบาท
-

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยการนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างเป็ นรูปธรรม มาเป็ นหลักการดาเนินงานภายใต้กรอบค่านิยมขององค์ก ร
(Core Value) ดังนี้
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นโยบายและภาพรวม
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่ อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับ
การดาเนินการทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ น ระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ จัดให้มจี รรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สื่อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสือ่ สารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ ะ
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานตามกรอบ
จรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการมีสว่ นร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีกทัง้ ได้กาหนดหลักการใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึง่ ได้ผ่านการทบทวนและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และกาหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั อย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ที่
อาจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บน
ต่างๆ ต่ อเจ้าหน้ าที่เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษัท และได้มีการกาหนด
บทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
ดังนี้
1. บริษทั ทาการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคน ให้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิอ ย่างเคร่ง ครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็ก ทรอนิก ส์
ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และกิจกรรมของบริษทั อีกทัง้ ยังสือ่ สารไปยังบุคคลภายนอก นัก
ลงทุน โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษทั
2. บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝื นหรือการกระทาทุจริต
คอร์รปั ชัน่ บริษทั มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เรื่อง
ดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
3. บริษทั จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กปี
ในปี 2559 บริษทั ไม่พบประเด็นปญั หาข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการ
ดาเนินงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

81

ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุ ษยชนภายในธุรกิจ
ของบริษทั และกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชือ้ ชาติ เพศ
สีผวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่
มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุ ษยชนยังครอบคลุมไปถึง
บริษทั ในเครือและคู่คา้
บริษทั ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและสภาพทีแ่ ท้จริง
ขององค์กรธุรกิจ สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงการมี
อิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ จัด
ให้มชี ่องทางการสือ่ สารเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสรี
ในปี 2559 ทีผ่ ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียน เกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ จากหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัท ไม่มกี รณีพพิ าททาง
กฎหมายทัง้ ในเรื่องแรงงาน สิทธิของผูบ้ ริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ
และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ นปจั จัยสาคัญในการผลักดัน
องค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนัน้ จึงมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
พนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมันคงในอาชี
่
พ และปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึง
สิง่ แวดล้อม พร้อมให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อม
การทางาน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญต่ อความปลอดภัยในชีวติ สุขภาพอนามัยในการทางานของพนักงาน
ตลอดจนบุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ ง จึง ได้ก าหนดให้มีร ะบบการจัด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ที่เ ป็ น
มาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย โดยบริษทั ได้รบั การ
รับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มาตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ มีการดาเนินงาน
และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
บริษทั สนับสนุ นให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีท่ างานที่ดี บริษัท
มุ่งเน้นการป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้าน
ความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้ความรูผ้ ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี รวมถึง ดูแล
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สถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีการรณรงค์ให้ดาเนินโครงการและกิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1) กิ จกรรม TPM – 5ส.
บริษทั ได้จดั ให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบของสานักงาน
และบริเวณทีป่ ฏิบตั งิ าน
2) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ความรูแ้ ละ
เป็ นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทางาน ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 22,25 มกราคม 2559 ทีผ่ ่านมา
3) โครงการจัดฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้อุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั งิ านและวิธปี ฏิบตั ใิ นกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ไม่คาดฝนั เช่น อบรมดับเพลิงขัน้ ต้น และอพยพหนีไฟ
ประจาปี 2559, อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย , อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น
4) กิ จกรรม Safety Talk
ในสัปดาห์ของการทางาน บริษัทได้จดั ให้มกี จิ กรรมในการพูดคุย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ
เกีย่ วกับเรื่องความปลอดภัยในการทางานกับพนักงานอยู่เสมอ
จากการรณรงค์สง่ เสริมด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านส่งผลให้ในปี 2559 อัตราการเกิด
อุบตั เิ หตุโดยรวมลดลงจากปีทผ่ี า่ นมา
อัตราการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ (ครัง้ )
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ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริษทั กาหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็ นไป
ตามความรูค้ วามสามารถ และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ บริษทั ใช้การกาหนดตัวชีว้ ดั เป็ นรายบุคคล
(KPI : Key Performance Index) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลและ
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สวัสดิการอื่นๆทีส่ าคัญ ซึง่ เป็ นไปตามตาแหน่ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การจัดทา
ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสุขภาพประจาปี เบีย้ เลีย้ งต่างๆ การจัดงานเลีย้ งประจาปี กีฬาสี และอื่นๆ
การพัฒนาความรูศ้ กั ยภาพของพนักงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุ นให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทศั นคติทด่ี ี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การ
สัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ตามสายวิชาชีพและ
ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้นให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์
โดยฐานะของพลเมืองทีด่ ขี องสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็ นคนเก่งและดี มีสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับทิศทาง
และวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วยการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน ความรู้
ตามลัก ษณะงาน ความรู้แ ละทัก ษะทางธุ ร กิจ รวมถึง ทัก ษะการบริห ารและความเป็ น ผู้น าด้ว ยการเรีย นรู้
หลากหลายรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้
 ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
 หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน,
่ จรรยาบรรณธุรกิจ
 แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อรองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่มผูบ้ ริหารซึง่ ให้ความสาคัญกับการประเมินทัง้ จากล่างขึน้
บน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) เพื่อเป็ นการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานทีเ่ ข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ บริษทั จึงเน้นการพัฒนา ทักษะการทางานเป็ นทีม เพื่อ
รองรับการทางานแบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และการแก้ไขปญั หาที่สะท้อนการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความเป็ นผูน้ า ได้แก่
 การเข้าค่ายทากิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผูบ้ ริห ารระดับสูงสู่ผบู้ ริหาร
ระดับกลางที่ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 การเข้าค่ายฝึกวินยั ในการทางาน (วินยั เข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)
 การพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ (6 Steps of Successful Self Development)และนอกจากการ
สร้า งทีม งาน ทางองค์ก รยัง มุ่ ง เน้ น พัฒ นาทัก ษะพนั ก งานระดับ ปฏิบ ัติ ก ารเพื่อ ให้ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่
 โครงการตรวจประเมิน และประกัน ความรู้ ค วามสามารถพนั ก งานปฏิบ ัติก าร ( Knowledge
Assurance)
 โครงการจัดตัง้ โรงเรียนช่าง สาหรับช่างเทคนิค และช่างซ่อมบารุง
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ในปี 2559 บริษทั ฯ มีจานวนชัวโมงการอบรมพนั
่
กงานทัง้ หมด 17,899 ชัวโมง
่ ซึง่ คิดเป็ นชัวโมงการอบรม
่
พนักงานเฉลีย่ อยู่ท่ี 12.08 ชัวโมงต่
่
อคนต่อปี
รูปกิ จกรรม
-

การเข้าค่ายทากิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผูบ้ ริหารระดับสูงสูผ่ บู้ ริหารระดับกลาง
ที่ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

-

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกวินยั ในการงาน (วินยั เข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)

-

กิจกรรมสัปดาห์ CG (Corporate Governance) ประชาสัมพันธ์หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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-

การพัฒนาตนเองสูค่ วามสาเร็จ ( 6 Step of Successful Self Development)

-

การทดสอบ ตรวจประเมินทักษะการปฏิบตั งิ าน

-

ความปลอดภัยในการทางาน จัดกิจกรรม SAFETY WEEK เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทางาน

-

การทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างบริษทั กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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-

การทากิจกรรมพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Program)
ั ฒนาคัพ ( ฟุตบอลคัพ ) และงานประกวดเทพีรไี ซเคิลในวันสงกรานต์
การจัดกิจกรรมกีฬาปญจวั

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัท มีความมุ่ งมัน่ สร้างความพึง พอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่แ ละรับผิด ชอบต่ อ ลูก ค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สิน ค้า /บริก ารที่ดี มีคุ ณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ ราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ เนื่องจากบริษทั ตระหนักดีว่าการทีล่ กู ค้าได้รบั สินค้า/บริการทีด่ ี มีมาตรฐาน จะเป็ นการ
สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูบ้ ริโภคสามารถช่วยให้ลกู ค้าเพิม่ รายได้มากขึน้ รวมทัง้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้า มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพ
ทีด่ แี ละยังยื
่ นกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้
บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
-

ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อทีจ่ ะทาให้มนใจได้
ั่
ว่าผูผ้ ลิตหรือผูใ้ ห้บริการได้จดั ตัง้
และรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ทจ่ี ะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการ
ให้บริการ ซึ่งสามารถใช้ได้กบั ทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษทั จาเป็ นต้องมีความตระหนัก
และกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทัง้ หลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิผล โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้

Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือข้อกาหนดพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นในการผลิตและควบคุม
เพื่อให้ผผู้ ลิตปฏิบตั ติ ามและทาให้สามารถผลิต อาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ
คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร
- Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึง่ หมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุม
วิกฤต เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ ละขัน้ ตอนของการดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดาเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกัน
-
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ไว้ล่วงหน้ า รวมทัง้ มีการควบคุ ม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ ใจว่ามาตรการป้องกันที่กาหนดขึ้นนัน้ มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
มีจติ สานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับ
ชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
ถึงแม้ว่า ในด้านกระบวนการผลิต ของบริษัทไม่มีม ลภาวะที่ส่ง ผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อ ม เนื่องจากเศษ
พลาสติกส่วนเกินสามารถนากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทงั ้ หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ตัง้ ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่ งลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดย
ทีผ่ ่านมาได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึง่ เป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้าน
สิง่ แวดล้อม จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษัท
ซึง่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท โดยได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็ น
อิสระ
- บริษทั ได้มกี ารดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายสิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้าทิง้ ทีป่ ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
- บริษทั ได้ทาการค้นคว้า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้
มีน้ า หนัก เบาขึ้น เพื่อ ลดปริม าณการใช้เ ม็ด พลาสติก ซึ่ง ในบางกรณี เ ป็ น การท างานร่ ว มกับ ลู ก ค้า
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ ให้กา้ วหน้าในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่ อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยังยื
่ น
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษัทได้มกี ารเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจยั สู่นวัตกรรม เพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางการสร้างและ
พัฒนาสิง่ ใหม่ เพื่อเพิม่ รายได้หรือลดต้นทุนของธุรกิจ
- บริษทั ได้มกี ารนาโปรแกรม Finite Element Method (FEM) ช่วยในการจาลองความหนาของ Parison
เพื่อหาความหนาเนื้อพลาสติกที่เหมาะสม ช่วยในการขึน้ รูปขวดด้วย Blow molding โดยใช้เทคนิค
Lateral cross section ทาให้ลดขัน้ ตอน, เวลาการคานวณ และได้ผลทีม่ คี วามแม่นยามาก ทาให้บริษทั
สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตและทดสอบได้
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- บริษทั กาลังพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าประเภท Automotive โดยใช้โรบอทแทนแรงงานคนในด้าน
การเคลื่อนย้ายและตกแต่งชิน้ งาน (Process Development) ปจั จุบนั โครงการได้ถูกอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
แล้ว ซึง่ ตอนนี้อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซือ้ โรบอท เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้ทนั ต่อ
ความต้องการของลูกค้าและลดต้นทุนในการผลิต
- บริษัทได้มกี ารพัฒนาเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิทธิภาพของวัตถุดบิ ที่ใช้ผลิตสินค้าประเภท Automotive
โดยการเพิม่ สารเติมแต่งเข้าไปผสมกับวัตถุดบิ เพื่อเสริมความแข็งแรงของชิน้ งานทาให้ไม่ ต้องใช้แท่ง
เหล็กมาเสริมความแข็งแรงของชิน้ งาน ซึ่งปจั จุบนั กาลังอยู่ในระหว่างการทดลองตามข้อกาหนดของ
ลูกค้า
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การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั ได้มกี ารประเมินความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
มีต่อบริษทั ทัง้ ปจั จัยเสีย่ งภายในและภายนอก สถานการณ์ทเ่ี ป็ นปจั จุบนั และความน่าจะเป็ นในอนาคต หรือโอกาสที่
จะเกิดความเสีย่ งในหลากหลายมิตอิ ย่างสม่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียจะช่วย
ให้บริษทั มีความเข้าใจทีช่ ดั เจนและครบถ้วนมากขึน้ จนสามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันความ
เสีย่ งและลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
การดูแลผูม้ ีส่วนได้เสีย
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การสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร
-

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
รายงานประจาปี
เปิ ดให้เยีย่ มชมบริษทั
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

-

การเข้าร่วมประชุม
เสียงตามสาย
กิจกรรม Morning Talk
กล่องรับข้อร้องเรียน

- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

พนักงาน

-

การเยีย่ มชมบริษทั
การรับข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- การประชุมผ่าน Conference
- Website บริษทั

ลูกค้า

-

กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
การประชุมประจาปี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- Website บริษทั
- การประเมินผูข้ าย
- การให้คาแนะนา

คู่คา้ และเจ้าหนี้

-

ผูถ้ อื หุน้

คู่แข่ง

ภาครัฐ

ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม

Website บริษทั
กิจกรรม Opportunity Day
การพูดคุยทางโทรศัพท์
Roadshow

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การพบปะสังสรรค์ และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน
- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- การให้ขอ้ มูล
- Website ของบริษทั
- การเข้าร่วม และให้ความสนับสนุน
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านผูน้ าชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ
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การดาเนิ นธุรกิ จทีม่ ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นมีความ
สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผูม้ สี ่วน
ได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดาเนินงานหลักในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ
ในปี 2559 บริษทั มีผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจทีส่ าคัญ สามารถแบ่งปนั คุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้ดงั ต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้
เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน **
ค่าฝึกอบรมพนักงาน
เงินบริจาค
- วัด
- สถานศึกษา
- การศึกษา
- อื่นๆ
ภาษีต่างๆ ทีจ่ ่ายให้กบั ภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***
*
**
***

มูลค่าของรายการ *
2,749.73
140.99
430.65
3.53
0.16
0.17
0.16
0.66
25.33

ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2559
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สารองเกษียณอายุ รถ
รับส่ง จัดเลีย้ งปีใหม่ กีฬาสี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีบารุงท้องถิน่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีป้าย และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย

การดาเนิ นงานด้านสังคมและชุมชน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายใน
การช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความร่วมมือ และสนับสนุ นการ
ดาเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั สังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนัน้
คานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึง่ จะทาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมันและมอบ
่
ความไว้วางใจให้กบั องค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีแ่ นบแน่ นและเป็ นหุน้ ส่วนทางความสาเร็จให้กนั และ
กันอย่างยังยื
่ น ซึง่ ในปี 2559 นัน้ บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
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- โครงการ CSR รวมพลังสามัคคีทาดีเพื่อพ่อ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ร่วมกันปลูก
ปา่ สร้างฝายชะลอน้า ทาโปง่ เทียม ณ เขากระโจม จ.ราชบุรี

- โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม...จากพี่ส่นู ้ อง บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติกจากัด (มหาชน) ร่วมกันทาดีถวาย
พ่อหลวง โดยการบริจาคสิง่ ของให้กบั เด็กๆ ณ โรงเรียนธรรมจารินีวทิ ยา ต.ปากท่อ จ.ราชบุรี
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- โครงการมอบเงิ นสนับสนุนกิ จกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้ กบั โรงเรียนต่างๆ บริษัท ปญั จวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสาคัญของเยาวชน จึงได้ทาการมอบเงินสนับสนุ นกิจกรรมวัน
เด็กให้กบั โรงเรียนต่าง ๆ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2,000 บาท

- มอบเงิ นสนั บสนุ น ให้ กบั องค์การบริ หารส่ วนตาบลชัยมงคล บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูท้ ส่ี ญ
ั จรรอบบริษทั ฯ จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ชัยมงคล ในการทาสีตวั หนอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดอุบตั เิ หตุให้กบั ผูท้ ส่ี ญ
ั จรในชุมชน
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- กิ จกรรมแห่เที ยนพรรษา บริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (หมาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริม สืบสาน และอนุรกั ษ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรม ของท้องถิน่

-

มอบโคมไฟแสงจันทร์ให้กบั มูลนิ ธิ วัดเขาเพิ่ มศรีสว่าง บริษทั ปญั จวัฒนา พลาสติก จากัด (มหาชน)
ได้มอบโคมไฟแสงจันทร์ จานวน 50 ชุด ให้กบั มูลนิธิ วัดเขาเพิม่ ศรีสว่าง เพื่อนาไปใช้สาหรับเพิม่ แสง
สว่างรอบโรงเรียนและรอบอาคาร

- โครงการเพื่อนปั ญจปั นน้าใจสู่น้องในถิ่ นทุรกันดาร บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้
ร่วมกับโรงเรียนบ้านราม ต.ราม อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ โดยการมอบชุดโคมไฟแสงจันทร์ จานวน 35 หลอด
เพื่อให้โรงเรียนนาไปสร้างแสงสว่างในสนามฟุ ตบอลและอาคารโดยรอบ ซึ่งเป็ นการตอบแทนสังคมและ
ชุมชนใกล้เคียงในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ทีผ่ ่านมา
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-

กิ จกรรมบริ จาคโลหิ ต บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย รับ
บริจาคเลือดจากพนักงานของบริษทั เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดขึน้ ใน
วันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นาโลหิตที่ไ ด้รบั
บริจาค ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุ นและสร้างจิตสานึกแก่พนักงาน
รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ตัง้ ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยทีผ่ ่านมาได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จึงเป็ นเครื่อง
รับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั ซึง่ คลอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ อง
บริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริษทั ได้มกี ารดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายสิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้าทิง้ ทีป่ ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจติ สานึกอนุ รกั ษ์
พลังงานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึง่ ในปี 2559 บริษทั สามารถ
ลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานได้โดยรวม 323,949.39 kWh./ปี คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ทงั ้ หมด
1,193,581.72 บาท และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ 188,311.78 kg.CO2 /ปี โดยได้ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆดังนี้
วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ
1. ติดตัง้ Auto Drain Zero Loss
2. รวมการใช้เครื่อง Water Chiller

ั้
เพื่อลดความสูญเสียลม จากการปล่อยเฉพาะน้าทีถ่ ูกส่งจากปมลม
เพื่อไม่ให้เครื่องทาน้าเย็นทางานหนักเกินไป
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3. ติดตัง้ Motion Switch
ั ้ ้าเย็นส่งเข้า line
4. ติด VSD ปมน
5. ควบคุมการทางาน Cooling Tower และ
ั ้ ้าคูลลิง่ ตามอุณหภูมนิ ้าในถังพักน้า
ปมน
6. เปลีย่ น Chiller ขนาด 35 RT จาก 0.93
kW./RT เป็ น 0.62 kW./RT
7. เปลีย่ นหลอด TL-D 36 W เป็ นหลอด
LED Tube และเปลีย่ นหลอดไฟฟ้าจาก
หลอด High bay 400W เป็ นหลอด LED
200 W
8. เปลีย่ น Screw motor เป็ นมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง
9. ปรับปรุงระบบสนับสนุน

เพื่อให้แสงสว่างติดช่วงทีม่ คี นใช้งานเท่านัน้
เพื่อให้ได้แรงดันน้าเย็นเข้าเครื่องจักรคงทีต่ ามการออกแบบอยู่เสมอ
ั ้ ้าและ Cooling Fan รวมถึงให้ได้
เพื่อลดเวลาการทางานของปมน
อุณหภูมนิ ้าทีเ่ หมาะสมอยู่เสมอ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องทาน้าเย็นให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงแต่ได้น้าเย็น
เท่าเดิม
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและได้แสงสว่างไม่น้อยกว่าเดิม

ั ้ ้า Cooling to line
10. ติด VSD ปมน
11. เปลีย่ น Timer เครื่องปรับอากาศโรง
อาหารแบบ 24 Hr. เป็ นแบบ 7 วัน
12. หุม้ ฉนวนกันความร้อน Heater สาหรับ
เครื่องฉีด
13. จัดเวลาในการทางานใหม่ เดิมพนักงาน
สานักงานจะมาทางานทุกเสาร์
เปลีย่ นเป็ นสานักงานหยุดการทางาน
เสาร์เว้นเสาร์
14. ควบคุมเวลาการเปิ ดปิ ด Boiler และ
Burner ของเตาอบ

เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเครือ่ งจักรเปา่ พลาสติกให้ใช้พลังงาน
น้อยลงแต่คงความสามารถเดิมไว้
เพื่อปรับปรุงคุณภาพระบบส่งน้าเย็นและระบายความร้อนให้ใช้
พลังงานน้อยลงแต่คุณภาพเท่าเดิม
เพื่อรักษาแรงดันน้าในท่อส่งน้าให้อยู่ทค่ี ่าทีต่ อ้ งการ
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศโรงอาหารทางานเฉพาะช่วงทีค่ นใช้งานจริง
เท่านัน้
เพื่อให้อุณหภูมคิ วามร้อนของ Heater ให้คงที่
เพื่อลดการใช้พลังงานสาหรับสานักงาน 2 วันต่อเดือน (ลดการเปิ ด
แอร์และไฟสานักงาน)

เพื่อลดปริมาณการใช้ LPG โดยลดการวอมเครื่องจากเดิมเปิ ดก่อน
รันงาน 2 ชม มาเปิ ดก่อนรันงาน 15 นาที
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กราฟการประหยัดดพลั
พลังงานปี
งงานปี2559
2559
กราฟการประหยัดพลังงานปี 2559กราฟการประหยั
ปี 2559 บริษทั สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานได้โดยรวม 323,949.39 kWh./ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ทงั ้ หมด 1,193,581.72 บาท
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การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
สภาพธุรกิจในปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบการควบคุมภายในทีด่ ถี อื เป็ นกลไกทีส่ าคัญในการบรรลุวตั ถุ
ประสงค์และเป้าหมายของบริษทั โดยบริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทาหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในมี
การปฏิบตั ิอย่างจริงจัง ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทา และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจการแล้ว สรุ ปได้ว่ าจากการประเมินระบบการควบคุ มภายในของบริษัทในด้านต่ า งๆ 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทมีความ
เป็ น อิส ระจากฝ่ า ยบริห ารและท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ล (Oversight) และพัฒ นาการด าเนิ น งานต่ า งๆ
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม
บริษทั ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรโดยแยกหน้ าที่ออกจากฝ่ายบริหาร และได้กาหนดโครงสร้างสายการรายงานและ
อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้ มี
การกาหนดและจากัดอานาจการดาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีค วามมุ่งมัน่ ในการจูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ค วามสามารถ และก าหนดให้
บุคลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษัทมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของบริษัท โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
รับผิดชอบในการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุ ม และเหมาะสม มีก ารพิจ ารณาถึง โอกาสที่จ ะเกิด การทุ จ ริต และได้มีก ารประเมิน ความ
เปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ กาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
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ทัง้ ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเพื่อกาหนดมาตรการจัดการทีเ่ หมาะสม และติดตามประเมินผลการ
จัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริษัทมี การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสีย่ งและลักษณะเฉพาะ
ของบริษทั เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน และลักษณะเฉพาะ
อื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมทีห่ ลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้บุคคล (Manual
Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated Control) ซึง่ ออกแบบให้มกี จิ กรรมการควบคุมทีผ่ สมผสานทัง้
แบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) โดยมีการคานึงถึงการ
แบ่งแยกหน้ าที่ค วามรับผิด ชอบในงาน คือ หน้ าที่ก ารอนุ มตั ิ หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชี และข้อมูล
สารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกันเพื่อให้มกี ารตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่าง
เหมาะสม
สาหรับกระบวนการปฏิบตั ิงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมการควบคุมทัวไปที
่
่
หลากหลายและรัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง โดยได้นากิจกรรมการควบคุมจัดทาเป็ นนโยบาย
และวิธปี ฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งระบุผู้รบั ผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และวิธกี ารแก้ไข
หากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่าง
ถูกต้องรวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั มีการกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกทีม่ คี ุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน มีการจัดทาข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด และมีการบันทึก
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการ
ประชุมทุกครัง้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย
บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่ วยงาน รวมทัง้
มีการเลือกช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ได้อย่างปลอดภัย
บริษัท มีก ระบวนการสื่อสารข้อ มูลกับผู้มีส่วนได้เ สีย ภายนอกองค์กรอย่ างมีป ระสิทธิภาพ ผ่า นช่ อ ง
ทางการสื่อ สารที่เหมาะสม จัดให้มีหน่ วยงานนัก ลงทุ นสัม พัน ธ์ และให้มีช่อ งทางให้ผู้มีส่ว นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตได้อย่างปลอดภัย มายัง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ taxspecialist2007@yahoo.co.th
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยจัดให้มกี ารประเมินโดยหน่ วยงานอิสระทัง้ จากภายในและภายนอก มี
การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผูร้ บั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารรายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญและความคืบหน้าของการแก้ไขปญั หาต่อ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม
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บริษทั มีขอ้ กาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่าฝื นกฎหมายหรือมีการกระทาผิดปกติอ่นื
ซึง่ อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม
และมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึง่ กากับดูแลให้การ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เทีย่ งธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
เพื่อสนับสนุ นให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็ นที่
ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาในด้านต่ างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ
เป็ นต้น
บริษัทมีการสนับสนุ นทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ รวมถึงประสานงานร่วมกับฝ่ายฝึ กอบรมของบริษทั ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่พนักงาน โดยในปี 2559 จัดให้มกี ารอบรม CSA (Control Self Assessment) การ
ควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองจากวิทยากรทีม่ คี วามรู้ความสามารถเป็ นการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรใน
เรื่องของการประเมินตนเอง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความมันใจที
่ ่จะบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล การดาเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีด่ เี พียงพอเหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจ สนับสนุ นการกากับดูแลที่ดขี องบริษทั สามารถสนับสนุ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
(The Professional Practice Standards of Internal Auditing) ทีก่ าหนดโดยสถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (The
Institute of Internal Auditors: IIA)
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายในประจาปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยใช้หลักการความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ มุ่งเน้นความเสีย่ ง
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจวัตถุ ประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกัน
ทุจริต แผนการตรวจสอบได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การ
ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาอย่าง
สม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความ
เสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทงั ้ หมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมันในระดั
่
บทีส่ มเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง
โดยบริษทั ได้มกี ารวางรากฐานการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring
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Organization of the Treadway Commission : COSO และนามาใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ตามทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้ การบริหาร
ความเสีย่ งถือเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 6 ท่าน เพื่อทาหน้าทีก่ ากับ
ดูแลการบริหารความเสีย่ งองค์กรอย่างใกล้ชดิ โดยกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งและวางกรอบการบริหารความเสีย่ ง
โดยรวมของบริษทั รวมถึงจัดทาแผนงานและรายงานการบริหารความเสีย่ งซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ
เป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษทั และได้มกี ารทบทวนความเสีย่ งของบริษทั อย่างสม่าเสมอ
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ ทัง้ ในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่ วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรือในกระบวนการปฏิบตั ิงาน และส่งเสริมให้ บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งและถือปฏิบตั ไิ ว้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจึงได้จดั ทาคู่มอื การบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ขึน้ เพื่อให้บุคลากรในบริษทั ใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ จะเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญทีช่ ่วยให้ทุกภาค
ส่วนขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้าหมาย และความสาเร็จในการดาเนินงาน อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ และ
เติบโตขององค์กรอย่างยังยื
่ น อีกทัง้ สามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิงานได้ตงั ้ แต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการ
เล็กๆ ซึง่ การตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ย่อมดีกว่าการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ ทีอ่ าจ
ทาให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น
ในปี 2559 บริษัทได้จดั อบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (ขัน้ พื้นฐาน) ให้กบั บุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยการเรียนรูใ้ นห้องเรียน และทดลองฝึกปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งตามกรอบของ COSO เพื่อสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนการบริหารความเสีย่ งภายใต้งานที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลและกิ จการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิ ดขึน้
สาหรับงวดบัญชีรายปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วโยงกันโดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าทีส่ อบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ในทางการค้าปกติ โดยได้คดิ ราคาซือ้ -ขายสินค้า และบริการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล
มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ทัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชือ่ บริษทั

1. บริษทั พี.เจ.
คอมโพสิต จากัด

ลักษณะ บริษทั ฯ ลักษณะรายการที ่
ความ การถือ
สาคัญ
สัมพันธ์ หุ้น (%)
B
- บริษทั ขายสินค้า
ให้กบั บริษทั ย่อย

2. นายพิรฬุ ห์
เหมมณฑารพ

B

-

3. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ

B

-

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร

มูลค่า
ความจาเป็ นและความ
รายการ
สมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน
6.33
เป็ น รายการธุ ร กิจ ปกติข องบริษ ัท
ซึ่ง ราคาขายสิน ค้า เป็ น ราคาตลาด
แล ะมี เ งื่ อ นไข ท าง การค้ า ป ก ติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดยบริษทั
ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร
เช่ น เดีย วกับ ที่บ ริษ ัท ผลิต และขาย
ให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ
- ค่าทีป่ รึกษา
0.84
บริษทั มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่
เพื่อ รองรับ การเติบ โตและทดแทน
เครื่ อ งจัก รเดิ ม ที่ ล้ า สมัย จึ ง ต้ อ ง
ปรึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการจัด หา
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- บริษทั ย่อยเช่าทีด่ นิ
1.62
เป็ น รายการธุ ร กิจ ปกติข องบริษ ัท
จากกรรมการและผูถ้ อื
ซึง่ ค่าเช่าที่ดนิ เป็ นราคาที่เทียบเคียง
หุน้
กับ ราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไขทาง
การค้าปกติ

B = ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ

C = บริษทั ย่อย

D = ผูถ้ อื หุน้

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2559 ทีผ่ ่านมานี้ การทารายการระหว่างกันของบริษทั ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานการทารายการระหว่าง
กัน จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ ม ัติ ก ารท ารายการระหว่ า งกัน จากคณะกรรมการบริษั ท โดยได้ค านึ ง ถึง
ผลประโยชน์ ของบริษัท เป็ นสาคัญ รายการระหว่ างกันที่อาจเกิด ขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่ อาจมีค วามขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วาม
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในการ
ทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณีท่บี ริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยมื เงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้า
ประกันหนี้สนิ หรือการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิบริ
์ ษทั ค้าประกันเงินกู้ หรือภาระหนี้สนิ อื่นของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุ สมผลของการทารายการ
จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบีย้ และต้นทุนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว ซึง่ จะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
และความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทัง้ นี้ ให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย ให้งดออกเสียงและไม่มสี ทิ ธิ
เข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน
รายการขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันจะยังคงมีรายการต่อไป โดยเป็ นการดาเนินธุรกิจปกติ
ในส่วนรายการค่าทีป่ รึกษาการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ซึง่ ภายหลังจากหมดสัญญาจะไม่มกี ารทา
รายการต่อ เนื่องจากนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ จะเข้ารับตาแหน่ งกรรมการบริหาร ซึง่ รับผิดชอบในส่วนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และส่วนงานจัดซือ้ จัดจ้าง ดังนัน้ ขอบเขตส่วนงานการจัดหาเครื่องจัก ร และอุปกรณ์ รวมทัง้ การจัดหา
วัตถุดบิ ถือเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้างอยู่แล้ว ในส่วนรายการเช่าทีด่ นิ จากกรรมการและผู้ถอื
หุน้ จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริษทั มิลล์แพค จากัด ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ของกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ซึง่
อาคารดังกล่าว ยังอยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษทั มิลล์แพค จากัด จึงมีความจาเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ ดังกล่าว
โดยมีการทาสัญญาเช่าจากกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราทีส่ มเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ รายการ
ระหว่างกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงและการ
ได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิ น
รายการ

งบการเงิ นรวม
2558
2559

งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ส่วนของบริษทั ใหญ่

(ล้านบาท)

อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

2,721.03
2,726.90

2,749.73
2,757.32

2,298.22
287.81
37.57
2,623.60
103.31
4.86
98.45

2,284.17
293.05
34.62
2,611.84
145.48
4.49
140.99

2,508.76
1,490.09
1,018.66
1,013.97

2,425.53
1,339.36
1,086.17
1,086.17

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.80
0.50
6.44
55.92
8.45
42.62
5.47
65.84
32.71

0.89
0.53
5.51
66.19
8.51
42.90
5.99
60.89
48.20

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.54
5.17
3.61
10.18

16.93
5.11
5.11
13.43
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รายการ

งบการเงิ นรวม
2558
2559

อัตรำส่วนแสดงประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1/
อัตรำส่วนวิ เครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล 1/

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

4.02
16.02
1.11

5.71
19.21
1.13

(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

1.46
3.75
55.92 2/

1.23
5.2
53.593/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ั
2/ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติจ่ายเงินปนผลส
าหรับผลการดาเนินงานปี 2558
และจากกาไรสะสม แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
3/ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559
แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท โดยให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560
เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2559 บริษทั มีกำลังกำรผลิตลดลงร้อยละ 7.93 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จำกโครงกำรเปลีย่ นแทนเครื่องจักร ซึง่
เริม่ ทยอยขำยเครื่องจักรเก่ำทีป่ ระสิทธิภำพกำรผลิตลดลงและมีค่ำบำรุงรักษำค่อนข้ำงสูงออกไป ทัง้ นี้ ในปี 2557 - 2558
มีกำรสังซื
่ อ้ เครื่องจักรเพื่อรองรับกำรผลิตสินค้ำโมเดลใหม่บำงส่วนและบำงส่วนเป็ นกำรสังซื
่ ้ อเพื่อเปลีย่ นแทนเครื่องจักร
เก่ำ โดยภำพรวมกำรใช้กำลังกำรผลิตปี 2559 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558 ร้อยละ 19.22 เนื่องมำจำกกำรผลิตสินค้ำโมเดลใหม่
ออกสู่ตลำด หลังจำกทีป่ ี 2558 มีกำรพัฒนำสินค้ำใหม่และเริม่ ผลิตขำยในช่วงปลำยปี ในช่วงทีม่ กี ำรเปลีย่ นโฉมบรรจุ
ภัณฑ์จำกทรงใหม่เป็ นเก่ำ และกำรเปลีย่ นโฉมรถของลูกค้ำบำงรำยในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ทำให้ปี 2558 มียอดใช้กำลัง
กำรผลิตทีล่ ดลงเล็กน้อย และเริม่ มีกำรใช้กำลังกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2559
กำรลงทุนในปี 2559 สำหรับธุรกิจในประเทศไทยจะมุ่งเน้นกำรลงทุนในเครื่องจักร และกำรปรับปรุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตให้ดขี น้ึ เนื่องจำกมีกำรขยำยตัวด้ำนรำยได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลื่นในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อรองรับกำรเติบโตของลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกลุ่ม
บรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วทีม่ ลี กู ค้ำบำงรำยเริม่ ขยำยตลำดสูก่ ำรส่งออกมำกขึน้ ทำงด้ำนหน่ วยงำนโรงพ่นสียงั คงมีกำร
ลงทุนเล็กน้อยเพื่อปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เหมำะสมและบริหำรต้นทุนได้ดยี งิ่ ขึน้ สำหรับธุรกิจในประเทศจีนยังเน้นกำร
ลงทุนในเครื่องจักร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของยอดขำยบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลื่นในอนำคต ซึง่ เริม่ มีลูกค้ำทีห่ ลำกหลำย
มำกขึน้
ผลประกอบกำรในปี 2559 บริษทั มีกำรเติบโตของยอดขำยร้อยละ 1.05 ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรเติบโตมำจำก
ยอดขำยในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วซึง่ เติบโตร้อยละ 10.93 และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นซึง่ เติบโตร้อยละ
9.29 ทำงด้ำนชิน้ ส่วนยำนยนต์ รำยได้จำกกำรผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกในอุตสำหกรรมยำนยนต์ยงั คงเติบโตจำกงำนโมเดล
ใหม่ อย่ำงไรก็ตำมยอดขำยชิน้ ส่วนยำนยนต์พ่นสีลดลง เนื่องจำกคำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำทีช่ ะลอตัว สำหรับยอดขำยกลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์สำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภคและน้ ำยำเคมีทล่ี ดลง สำเหตุหลักเกิดจำกจำกปญั หำภัยแล้ง ประกอบกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจในปจั จุบนั ส่งผลให้คำสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำมีปริมำณควำมต้องกำรลดลง อย่ำงไรก็ดี บริษทั มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ
เนื่องมำจำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตให้ดขี น้ึ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในหน่วยงำนโรงพ่นสี ทีส่ ำมำรถบริหำรให้มผี ล
ขำดทุนทีล่ ดลงได้
กาลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาลังการผลิ ตรวมของบริษทั
ปี 2557
37,023
กาลังการผลิ ตสูงสุด (ตัน)
18.50
ร้อยละอัตราการเติ บโต
18,268
ผลผลิ ตจริง (ตัน)
0.50
ร้อยละอัตราการเติ บโต
49.00
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิ ต

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

หน่ วย : ตัน

ปี 2558
40,940
10.60
17,633
-3.50
43.00

ปี 2559
37,695
-7.93
21,022
19.22
56.00
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ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2554)
ปี 2557
ปี 2558
รายละเอียด
ปี 2559
นมพร้อมดืม่
114.15
123.76
124.74
*น้ำมันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สำรตะกัว)่
46.61
48.40
45.67
*น้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สำรตะกัว)่
240.29
287.28
306.61
*น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
101.40
115.23
108.37
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน
118.36
117.94
117.72
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์
107.82
107.63
108.15
สำหรับใช้ในบ้ำน
รถยนต์นงั ่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ
129.48
132.35
131.32
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมำณกำรใช้ยำนพำหนะ ซึง่ แสดงถึงปริมำณกำรเปลีย่ นถ่ำยน้ำมันเครือ่ งยนต์

โครงสร้างรายได้และอัตราการเติ บโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ปี 2557
ปี 2558
ร้อยละ
ร้อยละ
รายละเอียด
ล้ำนบำท

ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลืน่
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนม
เปรีย้ ว
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำอุปโภค
บริโภคและน้ำยำเคมี
ชิน้ ส่วนยำนยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้อ่นื
รายได้รวม

อัตรำกำร
เติบโต

ล้ำนบำท

อัตรำกำร
เติบโต

ปี 2559
ล้ำนบำท

ร้อยละ
อัตรำกำร
เติบโต

1,364.67
326.35

6.57
13.08

1,352.14
333.14

(0.92)
2.08

1,477.72
369.56

9.29
10.93

238.16

(3.35)

274.32

15.18

201.41

(26.58)

365.73
2,294.91
5.64
2,300.55

24.56
8.81
(0.20)
8.71

761.43
2,721.03
5.87
2,726.90

108.25
18.57
4.08
18.53

701.04
2,749.73
7.58
2,757.32

(7.93)
1.05
29.13
1.12

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2557
รายละเอียด
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รำยได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ล้ำนบำท

ปี 2559

ปี 2558
ร้อยละ

ล้ำนบำท

2,140.36 93.04 2,540.58
154.55
6.72
180.45
2,294.91 99.75 2,721.03
5.64
0.25
5.87
2,300.55 100.00 2,726.90

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ร้อยละ

93.17
6.62
99.78
0.22
100.00

ล้ำนบำท

2,483.21
266.79
2,750.00
7.58
2,757.58

ร้อยละ

90.05
9.67
99.73
0.27
100.00
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จำกกำรรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจและข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมทีก่ ล่ำวมำ พบว่ำในภำพรวมกำรเติบโตที่
ชะลอตัว และบำงอุตสำหกรรมเริม่ มีสญ
ั ญำณกำรหดตัวของอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ และยอดใช้ของ
น้ ำมันดีเซล โดยในปี ท่ผี ่ำนมำ อุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มซึ่งประกอบด้วยตลำดนมสเตอริไลส์และนมพร้อมดื่มประเภท
อื่นๆ ได้แก่ นมถัวเหลื
่ อง น้ำนมข้ำวโพด น้ำนมข้ำวกล้อง เป็ นต้น เติบโตเพียงร้อยละ 0.79 อย่ำงไรก็ดี อัตรำกำรเติบโต
ของกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วของบริษทั เติบโตถึงร้อยละ 10.93 ซึง่ สูงกว่ำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมนมพร้อม
ั
ดื่ม เนื่องจำกปญหำน้ ำนมดิบขำดตลำดของลูกค้ำบรรเทำลง และลูกค้ำบำงรำยมีกำรขยำยยอดขำยส่งออกเพิม่ สูงขึน้
สำหรับกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลื่น บริษทั มียอดขำยเติบโตร้อยละ 9.29 สูงกว่ำกำรเติบโตของตลำดน้ ำมันเบนซินและ
น้ ำ มันดีเ ซล ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นกำรเติบ โตยอดขำยน้ ำมัน หล่อ ลื่นที่ป ระเทศจีน โดยดูไ ด้จ ำกยอดรำยได้จ ำกกำรขำย
ต่ำงประเทศมีอตั รำกำรเติบโตถึงร้อยละ 47.8 เป็ นผลมำจำกกำรเริม่ มีลกู ค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีคำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำเข้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง
ในส่วนกลุ่มชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์มกี ำรเติบโตลดลงร้อยละ 7.93 ในระหว่ำงที่ดชั นี
อุตสำหกรรมรถยนต์นงเติ
ั ่ บโตลดลงร้อยละ 0.78 เนื่องจำกในปี 2558 มีกำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตทำให้มคี วำม
ต้องกำรออกรถใหม่ในช่วงปลำยปี 2558 ค่อนข้ำงมำกทำให้ในปี 2559 อุตสำหกรรมยำนยนต์ขยำยตัวลดลง ทัง้ นี้ ในช่วง
ปี 2558 ผูผ้ ลิตรถยนต์มกี ำรออกโมเดลใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขำยในปี 2559 ทำให้ช่วงปลำยปี 2558 บริษัทมีกำรรับรู้
รำยได้ค่ำแม่พมิ พ์ซง่ึ เป็ นรำยได้มูลค่ำสูงทีม่ คี รัง้ เดียวของงำนนิวโมเดลเข้ำมำค่อนข้ำงมำก นอกจำกนี้ยอดขำยชิน้ ส่วน
ยำนยนต์พ่นสีในปี 2559 ลดลงจำกคำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำทีช่ ะลอตัวจำกเริม่ เข้ำสูก่ ลำงโมเดลของรถยนต์ เนื่องจำกปี 2558 มี
รำยได้ค่ำแม่พมิ พ์เข้ำมำค่อนข้ำงมำก ทำให้ปี 2559 รำยได้ของกลุ่มชิน้ ส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์มกี ำร
เติบโตลดลง อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำกกำรผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริษทั ในปี ทผี ่ำนมำยังคง
เติบโตจำกงำนโมเดลใหม่
ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภคและน้ำยำเคมี บริษทั มีกำรเติบโตของยอดขำยลดลง
ร้อยละ 26.58 ในขณะทีภ่ ำวะอุตสำหกรรมเทียบเคียงยังทรงตัว ปจั จัยหลักมำจำกภำวะภัยแล้งในปี 2559 ทีก่ ระทบลูกค้ำ
กลุ่มสินค้ำน้ำยำเคมีเพื่อกำรเกษตร และกำรชะลอตัวของยอดขำยของลูกค้ำในกลุ่มสินค้ำอุปโภค อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำย
ของกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับสินค้ำน้ำยำเคมี ในช่วงปลำยปี ดขี น้ึ เพรำะปญั หำภัยแล้งดังกล่ำวผ่อนคลำยลง
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 รำคำเม็ดพลำสติกเกรด HDPE ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก มีควำมผันผวนน้อยลง
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ ทัง้ นี้ตำมทิศทำงรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกที่เริม่ มีเสถียรภำพของรำคำมำกขึน้ อย่ำงไรก็ดี
ปจั จัยทำงด้ำนควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯทีเ่ ริม่ แข็งค่ำขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง มีผลให้รำคำ
ของเม็ดพลำสติกที่ขำยในประเทศมีทศิ ทำงที่สูงขึน้ โดยบริษัทได้มี กำรพิจำรณำรำคำเม็ดพลำสติกทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศเป็ นระยะๆและมีกำรพิจำรณำเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบของ
ควำมผันผวนของค่ำเงิน ทัง้ นี้ ลูกค้ำของบริษทั ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่วนใหญ่จะมีกำรปรับรำคำวัตถุดบิ โดย
อ้ำงอิงรำคำที่ประกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ทำให้สำมำรถลดควำมเสีย่ งของควำมผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ ซึ่งเป็ น
ต้นทุนหลักได้
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ดขี น้ึ ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตมีประสิทธิภำพมำกขึน้
และอัตรำกำรใช้กำลังผลิตทีส่ งู ขึน้ จำกทีป่ ี 2558 มีกำรลองตัวอย่ำงของงำนนิวโมเดลและยังคงมีตน้ ทุนกำรผลิตสินค้ำใหม่
ออกก่อนตลำดทีค่ ่อนข้ำงสูง ในปี 2559 นี้ กำรบริหำรประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรปรับปรุงเครื่องจักรทำให้ต้นทุนถูกลง
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในส่วนธุรกิจโรงพ่นสีทบ่ี ริษทั สำมำรถควบคุมต้นทุนของเสียได้ดขี น้ึ เนื่องจำกทักษะและควำมชำนำญ
เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นดีขน้ึ นอกจำกนี้บริษัทยังมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงิน ส่งผลให้ อตั รำกำไร
สุทธิดขี น้ึ จำกปี 2558
รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

109

AVG.Plastic Resin HDPE Price (USD/Ton.)
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ทีม่ า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ในปี 2559 บริษัทและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมสุทธิลดลง 83.24 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรลดลงในส่วนของ
รำยกำรเงินสด และเทียบเท่ำเงินสด 72.07 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่มำจำกกำรจ่ำยเงินปนั ผลและกำรลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และกำรจ่ำยคืนหนี้ระยะสัน้ ทัง้ นี้ ในส่วนกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของทรัพย์สนิ บริษทั มียอดลูกหนี้กำรค้ำ
รวมลดลง 19.96 ล้ำนบำทเนื่องมำจำกกำรจ่ำยชำระเงินของลูกค้ำกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อ ลื่นมีควำมคล่องตัวมำก
ยิง่ ขึน้ จำกกำรต่อสัญญำทีเ่ สร็จสิน้ เรียบร้อย ทำให้ยอดลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำงในสิน้ ปี น้ลี ดลง ทัง้ นี้ ในปี 2559 บริษทั มีกำรตัง้
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 2.23 ล้ำนบำท (ปี 2558 : 4.27 ล้ำนบำท) ซึง่ เป็ นกำรตัง้ ตำมนโยบำยของบริษทั ทีต่ ้องตัง้
สำรองลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงนำนเกิน 12 เดือน สำเหตุเกิดจำกลูกหนี้กำรค้ำของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่มี ี
ศูนย์กลำงกำรชำระเงินอยู่ในต่ำงประเทศ บริษทั ได้สง่ ตัวแทนเพื่อเข้ำไปประสำนงำนในส่วนกำรจ่ำยเงินทีต่ ่ำงประเทศเพื่อ
ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจ่ำยชำระเงินในส่วนยอดคงค้ำงนี้
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แต่โดยภำพรวมแล้วลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั เป็ นลูกหนี้ชนั ้ ดี โดยส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ใหญ่ หรือเป็ นบริษทั ข้ำม
ชำติ และมีตำแหน่งทำงกำรตลำดเป็ นอันดับต้นๆของอุตสำหกรรม ทำให้ปญั หำของหนี้เสียทีผ่ ่ำนมำของบริษทั มีน้อยมำก
นอกจำกนี้ ในกรอบของนโยบำยกำรจัดกำรบริหำรสินเชื่อ บริษทั มีกำรพิจำรณำและจัดประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อที่
ให้แก่ลกู ค้ำในแต่ละรำย และทบทวนทุกปี
ในส่วนของทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์ รวม เพิม่ ขึน้ สุทธิ 25.11 ล้ำนบำท กำรเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนใน
ส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรทีล่ ำ้ สมัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต ทัง้ นี้อตั รำกำรใช้
กำลังกำรผลิตของเครื่องจักรปี น้ีเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมำจำกคำสังซื
่ อ้ ของลูกค้ำบรรจุน้ ำมันหล่อลื่น โดยเฉพำะที่
ประเทศจีน และปญั หำกำรขำดแคลนน้ ำนมดิบในตลำดบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วทีเ่ ริม่ คลีค่ ลำยลง รวมทัง้ ลูกค้ำบำง
รำยขยำยฐำนสูก่ ำรส่งออกมำกขึน้
บริษทั ยังคงขยำยกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2556 บริษทั มีกำรขยำย
กำรลงทุนในอำคำรและเครื่องจักรประมำณ 554.23 ล้ำนบำทส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนทีช่ ลบุรี เพื่อขยำยสำยกำรผลิตของ
ชิน้ ส่วนยำนยนต์ในส่วนของโรงพ่นสี และเครื่องจักรใหม่ทม่ี คี วำมสำมำรถในกำรผลิตชิน้ งำนขนำดใหญ่ ส่วนในระหว่ำงปี
2557 บริษทั มีกำรขยำยกำรลงทุนในอำคำรและเครื่องจักร 280.13 ล้ำนบำทโดยเป็ นกำรปรับปรุงและขยำยส่วนงำนระบบ
คลีนรูม รวมทัง้ ซือ้ เครื่องจักรเพิม่ เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตทีเ่ พิ่มขึน้ ในกลุ่มอุตสำหกรรมชิน้ ส่วนยำนยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์
นมและนมเปรี้ยว ส่วนในปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 บริษทั ยังคงมุ่งเน้นในกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทน
เครื่องจักรเก่ำ กำรสังซื
่ อ้ เครื่องจักรใหม่ในประเทศจีน และกำรปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุ นและแม่พมิ พ์เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนคุณภำพและกำรจัดกำร โดยบริษทั มีกำรขยำยกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรในปี
2558 และ 2559 ประมำณ 154.65 ล้ำนบำท และ 193.72 ล้ำนบำทตำมลำดับ
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนบริษทั
ในปี 2559 บริษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลอื่น
ลดลงจำนวนเงิน 80.89 ล้ำนบำท และ 90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกปริมำณของลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำงทีล่ ดลงทำให้
ควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง และกำรกู้ยมื เงินระยะยำวมำกขึน้ เพื่อลดภำระจำกกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ โดยเงินกูย้ มื ระยะยำวเพิม่ ขึน้ สุทธิ 78.20 ล้ำนบำท
ในปี 2559 บริษทั มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินรวม เท่ำกับ 1.23 เท่ำซึง่ ดีขน้ึ กว่ำปี ก่อนอยู่ท่อี ตั รำ
1.46 เท่ำ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 1.28 เท่ำ ซึง่ ปี ก่อนอยู่ทอ่ี ตั รำ 1.56 เท่ำ
เนื่องจำกผลประกอบกำรที่ดีข้นึ และกำรก่อหนี้เพื่อลงทุนใหม่เ ริ่มลดลง โดยอัต รำดังกล่ ำวผ่ ำนข้อกำหนด กำรดำรง
อัต รำส่วนทำงกำรเงินตำมเงื่อ นไขของสัญ ญำกู้ก ับ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรที่ ก ำหนด
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไว้ทไ่ี ม่เกิน 1.5 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนสภำพคล่องซึง่ คำนวณจำกสินทรัพย์หมุนเวียนหำร
ด้วยหนี้สนิ หมุนเวียนโดยไม่รวมหนี้สนิ ระยะยำวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี ซึ่งปจั จุบนั ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรอยู่ท่ี 0.93 เท่ำ บริษทั ได้ดำเนินกำรขอผ่อนผันกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขของสัญญำกูก้ บั ธนำคำร
พำณิชย์ในส่วนของอัตรำส่วนสภำพคล่องดังกล่ำวซึง่ กำหนดไว้ทไ่ี ม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ สำหรับปี 2559
ทัง้ นี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดว่ำในปี 2560 จำกผลประกอบกำรทีเ่ ริม่ ส่งสัญญำณเชิงบวกจำกยอดขำยของ
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่น บรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ยว ส่วนของโรงงำนพ่นสีทเ่ี ริม่ มีแนวโน้มกำรควบคุมประสิทธิภำพ
กำรผลิตได้ดขี น้ึ จะทำให้อตั รำส่วนทำงกำรเงินมีทศิ ทำงทีด่ ขี น้ึ อย่ำงไรก็ดี บริษทั มีกำรพิจำรณำกำรลงทุนเพิม่ เติมของ
ประเทศจีนและจำกโครงกำรในประเทศ หำกมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำหรือมีโครงกำรลงทุนเพื่อรองรับลูกค้ำใหม่ทม่ี คี วำม
เสีย่ งต่ำ จำกกำรมีสญ
ั ญำระยะยำวรองรับ อำจเป็ นตัวกดดันให้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ ในอนำคต ซึง่ ฝ่ำยบริหำรได้
พยำยำมคำนึงถึงผลกระทบและควำมเสีย่ งทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำวสำหรับแผนกำรลงทุนต่ำงๆ
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ภาระผูกพันด้านหนี้ สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ และกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระข้อผูกพัน

รวม

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ ระยะยำว
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำดำเนินกำร
ภำระผูกพันด้ำนกำรซือ้ สินทรัพย์
ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ อื่นๆ – ภำระค้ำประกัน
รวม

437.21
6.22
61.13
29.97
111.72
646.25

กาหนดระยะเวลาการชาระ
ไม่เกิ น 1 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า
1-3 ปี
3-5 ปี
5 ปี
132.56 191.98
86.35
26.32
3.19
2.66
0.37
22.99
38.14
29.97
111.72
300.43 232.78
86.72
26.32

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานในอนาคต
1

จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ซึง่ คำดไว้ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยำยตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นกำรขยำยตัวของกำรส่งออกซึ่งจะสนับสนุ นให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม
และกำรลงทุ น และกำรบริโภคภำคเอกชนปรับตัวดีข้นึ รวมถึง กำรฟื้ นตัวของรำยได้ภำคกำรเกษตร ซึ่ง เป็ นป จั จัย
สนับสนุนให้ค่ำใช้จ่ำยภำคครัวเรือนของภำคกำรเกษตรปรับตัวดีขน้ึ 1
2

ทัง้ นี้ยอดผลิตรถในปี 2560 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณ 2.0 ล้ำนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.86 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยแบ่งเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรจำหน่ ำยในประเทศประมำณ 0.8 ล้ำนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.07 และเป็ นกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกประมำณ 1.2 ล้ำนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.972 อย่ำงไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจไทยย่อมมีควำมผันผวนและขึน้ อยู่กบั
ภำวะเศรษฐกิจโลก รำคำน้ำมัน ภัยก่อกำรร้ำย แนวโน้มค่ำเงินบำท รวมถึงผลกระทบของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ แรงส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่ำนกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ ทัง้ กำรขับเคลื่อนโครงกำรลงทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรสนับสนุ นกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรค้ำชำยแดนโดยเฉพำะกับ CLMV และกำรสนับสนุ นกำร
ท่องเทีย่ วล้วนเป็ นตัวกำหนดและส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจไทย
อย่ำงไรก็ดี แผนกำรดำเนินงำนในปี 2560 ฝ่ำยบริหำรยังคงคำนึงถึงจำกผลกระทบจำกปจั จัยภำยนอก ทัง้ ใน
ส่วนของอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุ
ภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นหลังจำกนโยบำยกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ ภำวะภัยแล้ง อุทกภัย
และภัย ธรรมชำติท่ีมีผ ลต่ อ ยอดขำยบรรจุ ภัณฑ์ ก ลุ่ ม เคมีเ กษตร และผลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น นโยบำยด้ำ นกำรค้ำ
ต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ มีแนวโน้มกำรใช้นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และด้ำนแรงงำน รวมถึง
เสถีย รภำพของกลุ่ ม ยูโ รโซนที่ในหลำยๆ ประเทศเริ่ม มีแ นวคิด ออกจำกกลุ่ ม ซึ่ง มีท งั ้ ป จั จัย เชิง บวกและเชิง ลบต่ อ
อุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และชิน้ ส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ต้นทุนของรำคำเม็ดพลำสติกและควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น รวมถึงผลกระทบของปจั จัยภำยใน

-----------------------------------------------1
2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ในส่วนกำรควบคุมต้นทุนและกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อลดผลขำดทุน ในส่วนโรงงำนพ่นสี กำรขยำย
และหำลูกค้ำใหม่ เพื่อรองรับ กำลัง กำรผลิต ที่เ หลืออยู่ข องโรงงำนสี เหล่ำ นี้ล้วนเป็ น ป จั จัยที่ส่ง ผลกระทบต่ อผลกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
ดังนัน้ ในปี 2560 ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท ได้มกี ำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งของกำรดำเนินกำร
โครงกำรต่ ำงๆเพื่อ ให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่วำงแผนไว้บรรลุเป้ำหมำย โดยใช้หลักควำมระมัดระวังและสังเกต
เหตุกำรณ์และปจั จัยภำยนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรคำนึงถึงกำรเพิม่
ช่องทำงกำรจัด หำเงินและศึกษำเรื่อ งกำรระดมทุนโดยกำรออกหุ้นกู้เพื่อ รองรับกำรขยำยตัวในอนำคต รวมถึงกำร
พิจำรณำจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินเพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559 ซึง่ ได้จดั ทาขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปของประเทศไทย
่
ที่ก าหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชีพบัญ ชี พ.ศ. 2547 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้ต ระหนักถึง ภาระหน้ า ที่แ ละความ
รับ ผิด ชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบีย นในการเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบต่ อ งบการเงิน ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลใน
การจัดทางบการเงินของบริษทั รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สนิ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้ าที่ดูแลรับผิ ดชอบ
เกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าว ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้แี ล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้
ถื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึ งหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่ า วไว้ใ นส่ วนของความรั บ ผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิชาชี พ บัญชี ในพระบรมราชู ป ถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่า
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่ อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

*****/2
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-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้ าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม
บัญชี ที่ปรากฏในงบการเงินรวม จานวน 1,498.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 61.77 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมใน
งบการเงินรวมซึ่ งถื อว่ามีสาระสาคัญมากต่องบการเงิน เนื่ องจาก ผลของตัวเลขค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอาจมีผลกระทบ หากบริ ษทั มีการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ
ณ วันเลิกใช้งานของเครื่ องจักรผลิตบรรจุภณั ฑ์และชิ้นส่ วนยานยนต์ ไม่เหมาะสม เนื่องจากเครื่ องจักรดังกล่าว
บริ ษทั นาเข้าจากต่างประเทศ ใช้เฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรม มีราคาสู ง และไม่พบราคาเครื่ องจักรมือสอง ที่
ประกาศขายในท้องตลาดทัว่ ไป
การตอบสนองความเสี่ ยงของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้สอบทานความเหมาะสมของประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ
ณ วันเลิ ก ใช้ง าน ของเครื่ องจักรผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้ นส่ วนยานยนต์ ที่ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ใช้ โดยได้
สอบถามความเห็นจากวิศวกรของบริ ษทั และดูจากสถิติการใช้เครื่ องจักรในอดีตของบริ ษทั จนได้ขอ้ สรุ ปที่
พอใจว่าฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั มีการใช้ประมาณการอย่างเหมาะสมแล้ว
รายการรายได้ จากการขายของบริ ษัท ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษัทย่ อย” ที่รวมอยู่ในงบ
การเงินรวม จานวน 238.01 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.66 ของงบการเงินรวม ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนื่
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริ ษทั ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด “บริ ษทั ย่อย” จัดตั้ง และดาเนิ นงานในประเทศจีน ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ข้าพเจ้าไม่ไ ด้
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” ที่นามารวมเพื่อจัดทางบ
การเงินรวมด้วยตัวเอง จึงได้ใช้ร ายการที่ผสู้ อบบัญชีอื่นตรวจสอบ มารวมในการจัดทางบการเงินรวม ซึ่ งต้อง
ใช้ระยะเวลาในการได้มาซึ่ งข้อมูลของบริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย”
การตอบสนองความเสี่ ยงของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตอบสนองความเสี่ ยงโดยการติดต่อสื่ อสารกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา
(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” โดยใช้วิธีการ ส่ งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ให้แก่ผสู้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา(เที ยนจิ น)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้สอบทานข้อมูลที่บริ ษทั นามาแปลงค่าเงินให้เป็ นสกุลเงินบาทเพื่อนามารวมในการ
จัดทางบการเงินรวมว่าใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั และได้เข้าสอบทานกระดาษทาการ
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-3ของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลในงบการเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” จนได้ขอ้ สรุ ปที่พอใจว่า
ข้อมูลที่นามารวมในการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษทั มีความเหมาะสมและใช้นโยบายบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่แล้ว
ข้ อมูลอืน่

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมู ลอื่น ข้อมูล อื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้า ต่ องบการเงิ นไม่ ครอบคลุ ม ถึ ง ข้อมูล อื่ นและข้า พเจ้าไม่ ไ ด้ให้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
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-4ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผู้บริ หารใช้และความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมูลทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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-5ข้า พเจ้า ได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
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-6บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.4, 5

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

38,358,888.10

110,424,278.04

10,853,050.85

77,150,871.77

-

-

10,697,640.00

-

3.5, 4 ,6

486,054,543.47

506,009,542.59

457,614,997.75

486,193,869.68

3.6, 7

270,686,069.61

266,253,006.04

226,921,444.64

240,998,359.86

8

89,013,640.98

91,360,268.41

82,622,347.74

70,807,617.63

884,113,142.16

974,047,095.08

788,709,480.98

875,150,718.94

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

10,697,640.00

-

เงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการใช้

9

-

5,500,000.00

-

5,500,000.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3.8, 10

-

-

127,144,777.20

127,144,777.20

ที่ดิน 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

35,556,895.31

47,018,244.08

30,772,686.16

33,928,798.54

1,541,417,681.16

1,534,709,533.48

1,492,587,643.90

1,485,913,177.92

2,425,530,823.32

2,508,756,628.56

2,281,297,124.88

2,361,063,896.86

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

121

-7บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

14

390,199,038.18

471,091,600.00

318,355,087.70

447,000,000.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น

15

-

90,000,000.00

-

90,000,000.00

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

4

-

-

12,000,000.00

15,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

4

362,140,833.70

399,992,756.91

423,730,568.48

400,405,698.35

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

17

132,563,030.95

139,535,312.16

114,784,072.16

128,463,928.93

- หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

3,192,146.41

5,333,619.94

3,192,146.41

5,333,619.94

1,089,164.48

1,551,112.02

-

-

76,140,104.02

75,795,477.01

69,968,932.03

70,554,924.02

23,787,866.60

39,854,420.28

20,594,651.17

37,701,393.06

989,112,184.34

1,223,154,298.32

962,625,457.95

1,194,459,564.30

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

17

304,693,798.22

226,494,484.75

274,818,353.43

206,200,896.66

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

3,031,071.31

4,336,970.46

3,031,071.31

4,336,970.46

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

39,667,829.68

29,479,987.68

37,171,751.08

27,662,543.08

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

2,839,311.82

6,605,937.78

2,551,058.06

6,426,695.39

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

350,252,011.03

266,937,380.67

317,592,233.88

244,647,105.59

1,339,364,195.37

1,490,091,678.99

1,280,217,691.83

1,439,106,669.89

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

122

-8บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

423,892,256.53

343,562,664.45

354,657,432.11

275,645,229.64

-

-

(7,449,968.81)

(7,559,972.42)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

5,315,908.51

13,452,686.54

-

-

1,086,166,627.95

1,013,973,813.90

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 574,080,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 574,079,945 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

21, 22

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างการซื้ อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

11

ส่ วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

4,691,135.67

1,001,079,433.05

921,957,226.97

-

-

1,086,166,627.95

1,018,664,949.57

1,001,079,433.05

921,957,226.97

2,425,530,823.32

2,508,756,628.56

2,281,297,124.88

2,361,063,896.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-9บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
3.3
รายได้จากการขาย
4, 29, 32
รายได้เงินปั นผล
22
รายได้อื่น
4, 29, 32
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
3.3
ต้นทุนขาย
4
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3.19, 26, 32
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
19
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างการซื้ อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

2,749,734,350.83
7,580,980.76
2,757,315,331.59

2,721,034,523.39
5,867,036.07
2,726,901,559.46

2,558,152,075.85
56,585,600.00
14,275,308.70
2,629,012,984.55

2,554,624,828.45
70,182,450.00
7,884,262.31
2,632,691,540.76

2,284,171,272.86
95,322,392.61
197,728,371.23
34,616,387.18
2,611,838,423.88
145,476,907.71
4,490,939.13
140,985,968.58

2,298,215,548.63
91,600,317.64
196,212,636.51
37,566,924.22
2,623,595,427.00
103,306,132.46
4,860,741.54
98,445,390.92

2,197,877,446.32
87,850,537.07
173,404,912.88
30,285,932.54
2,489,418,828.81
139,594,155.74
327,882.77
139,266,272.97

2,228,313,498.75
87,646,807.01
177,568,471.72
36,152,158.55
2,529,680,936.03
103,010,604.73
341,190.34
102,669,414.39

(3,234,582.00)

-

(2,846,676.00)

-

-

-

110,003.61

122,639.73

(8,136,778.03)
(11,371,360.03)
129,614,608.55

4,638,680.68
4,638,680.68
103,084,071.60

(2,736,672.39)
136,529,600.58

122,639.73
102,792,054.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 10 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

140,985,968.58

ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

98,481,177.84
(35,786.92)

139,266,272.97

102,669,414.39

-

-

140,985,968.58

98,445,390.92

139,266,272.97

102,669,414.39

129,614,608.55

103,119,858.52

136,529,600.58

102,792,054.12

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น

-

(35,786.92)

-

-

129,614,608.55

103,084,071.60

136,529,600.58

102,792,054.12

0.25

0.17

0.24

0.18

3.17, 28

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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19

-

287,039,972.50 338,128,000.00

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

-

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง

-

2

-

-

-

287,039,972.50 338,128,000.00

-

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

22

22

เงินปันผลจ่าย

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

21

สารองตามกฎหมาย

-

11,039,972.50

20

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

-

276,000,000.00 338,128,000.00

มูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส่วนเกิน

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

98,481,177.84

(11,057,530.00)

(1,103,997.25)

-

(3,234,582.00)

-

140,985,968.58

(57,421,794.50)

28,703,997.25 423,892,256.53

-

-

-

-

28,703,997.25 343,562,664.45

-

-

1,103,997.25

-

27,600,000.00 257,243,013.86

การรวมธุรกิจภายใต้

กฎหมาย

จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,493.16

-

-

-

-

3,086,493.16

-

-

-

-

3,086,493.16

5,315,908.51

-

-

(8,136,778.03)

-

13,452,686.54

4,638,680.68

-

-

-

8,814,005.86

การควบคุมเดี ยวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

ยังไม่ได้จดั สรร ส่วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

สารองตาม

กาไรสะสม

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

บาท

- 11 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,086,166,627.95

(3,234,582.00)

-

132,849,190.55

(57,421,794.50)

1,013,973,813.90

103,119,858.52

(11,057,530.00)

-

11,039,972.50

910,871,512.88

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุน้ ของ

รวมส่วนของ

-

-

(4,691,135.67)

-

-

4,691,135.67

(35,786.92)

-

-

-

4,726,922.59

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี

ส่วนที่เป็ นของ

1,086,166,627.95

(3,234,582.00)

(4,691,135.67)

132,849,190.55

(57,421,794.50)

1,018,664,949.57

103,084,071.60

(11,057,530.00)

-

11,039,972.50

915,598,435.47

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ
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22

เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

287,039,972.50

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

19

-

-

287,039,972.50

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
22

21

สารองตามกฎหมาย

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

11,039,972.50

20

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
-

276,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

-

-

-

-

338,128,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

บาท

28,703,997.25

-

-

-

28,703,997.25

-

-

1,103,997.25

-

27,600,000.00

สารองตามกฎหมาย

354,657,432.11

(2,846,676.00)

139,266,272.97

(57,407,394.50)

275,645,229.64

102,669,414.39

(11,039,980.00)

(1,103,997.25)

-

185,119,792.50

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

- 12 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(7,449,968.81)

-

110,003.61

-

(7,559,972.42)

122,639.73

-

-

-

(7,682,612.15)

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ซื้อสิ นทรัพย์

ผลต่างจากการ

1,001,079,433.05

(2,846,676.00)

139,376,276.58

(57,407,394.50)

921,957,226.97

102,792,054.12

(11,039,980.00)

-

11,039,972.50

819,165,180.35

รวม

- 13 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขาดทุนจากการปิ ดบริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนิ นงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

140,985,968.58

98,445,390.92

139,266,272.97

102,669,414.39

(2,012,600.83)
143,331.61
154,538,986.88
8,994,342.88
66,273.29
746,922.69
881,470.57
6,547,375.98
34,616,387.18
4,490,939.13

4,144,675.60
697,217.70
146,805,486.49
18,103,265.39
(463,461.94)
(443,266.13)
1,674,524.50
4,795,161.08
37,566,924.24
4,860,741.54

(2,012,600.83)
71,184.93
132,662,702.75
8,918,799.23
296.85
856,926.30
524,279.76
6,194,375.98
(56,585,600.00)
30,285,932.54
327,882.77

4,144,675.60
1,321,468.40
125,681,723.74
18,103,265.39
(463,461.94)
(443,266.13)
1,528,724.66
15,234.00
4,510,416.08
(70,182,450.00)
36,152,158.55
341,190.34

349,999,397.96

316,186,659.39

260,510,453.25

223,379,093.08

22,081,414.52 (168,402,241.85)
(4,576,395.17) 10,997,688.81
35,174,979.44
22,281,950.57
(4,621,456.89)
(4,116,183.48)
7,088,462.78
(6,040,138.75)
(35,182,454.83)
344,627.01
(16,066,553.68)
354,242,021.14
(100,200.00)
(8,719,512.63)
345,422,308.51

(36,512,172.84)
14,877,332.02
(42,818,951.77)
(10,000.00)
106,443,942.10
(266,620.40)
(6,863,583.40)
99,313,738.30

30,705,287.33 (149,960,205.89)
14,005,730.29
9,706,386.56
26,952,621.90
30,401,434.46
(4,621,456.89)
(4,116,183.48)
(1,141,229.06)
(2,742,589.09)
23,984,175.77
(585,991.99)
(17,106,741.89)
332,702,848.71
(4,203,520.10)
328,499,328.61

(46,371,512.45)
13,256,080.92
(35,303,168.98)
(10,000.00)
38,239,335.13
(3,368,803.57)
34,870,531.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 14 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับปั นผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากมีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดลดลงจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่บริ ษทั ไม่มีการควบคุมแล้ว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้ อสิ นทรัพย์ ซึ่ งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยงั ไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

234,758.50
(10,807,850.00)
(10,521,453.56)
56,585,600.00
70,182,450.00
800,563.67
1,533,030.43
800,563.67
1,522,144.95
(175,287,805.63) (134,212,654.57) (128,020,172.23) (107,042,225.14)
(49,030,681.41) (16,202,329.40) (48,790,681.41) (10,023,329.40)
(120,300.00)
(1,506,910.00)
(120,300.00)
(828,310.00)
(223,638,223.37) (150,388,863.54) (140,874,293.53) (45,954,511.09)
5,500,000.00

(5,500,000.00)

5,500,000.00

(5,500,000.00)

(80,892,561.82) 33,798,246.90 (128,644,912.30) 17,433,094.90
(90,000,000.00) 90,000,000.00 (90,000,000.00) 90,000,000.00
(3,000,000.00) 15,000,000.00
207,374,642.86
89,804,858.59 200,000,000.00
73,085,298.59
(136,147,610.60) (124,843,780.68) (145,062,400.00) (116,050,725.89)
(57,421,794.50)
(17,557.50) (57,407,394.50)
(7.50)
(5,490,372.68)
(8,328,511.11)
(5,490,372.68)
(8,328,511.11)
(34,110,303.16) (37,566,924.24) (29,817,776.52) (36,152,158.55)
(191,187,999.90) 37,346,331.96 (253,922,856.00) 29,486,990.44
2,029,660.49
1,860,068.72
(4,691,135.67)
(72,065,389.94)
110,424,278.04
38,358,888.10

(11,868,724.56)
122,293,002.60
110,424,278.04

(66,297,820.92)
77,150,871.77
10,853,050.85

18,403,010.91
58,747,860.86
77,150,871.77

16,202,329.40
2,849,556.24
2,043,000.00
-

20,798,330.00
4,193,062.95
3,775,499.59
11,039,972.50

10,023,329.40
839,393.50
2,043,000.00
-

14,265,890.00
7,084,722.87
3,775,499.59
11,039,972.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษ ัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554 เพื่อนำ
บริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (mai)
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสำนักงำนสำขำซึ่ งเปิ ดดำเนินกำรและตั้ง
เป็ นโรงงำนผลิตสิ นค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ สำขำ
ที่ต้ งั โรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุ งเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ตและจ ำหน่ ำ ยบรรจุ ภ ัณฑ์ ส ำหรั บ สิ น ค้ำ อุ ปโภคและ
บริ โภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่ วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจำกพลำสติก
(ค) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริ ษทั มีกำหนดวันซื้ อขำยครั้งแรกในวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2555
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- 16 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด

ประเภทกิจกำร

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
จำหน่ำยฝำและเม็ดพลำสติก
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีเจ
บริ กำรตรวจสอบจำนวน/
ดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด)
มำตรฐำนสิ นค้ำทุกชนิดและ
ตรวจสอบเครื่ องมือชัง่ ตวงวัด
ทุกประเภท
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษทั ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด *
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
(ปัจจุบนั หยุดดำเนินงำน)

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

อัตรำส่วนของกำรถือหุ น้
(ร้อยละของจำนวนหุ น้ จดทะเบียน)
2559
2558

กรุ งเทพมหำนคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหำนคร
เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
สมุทรสำคร

99.97%
100.00%

99.97%
100.00%

99.99%

99.99%

กรุ งเทพมหำนคร

-

-

* เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หำรเดิมของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ที่เป็ น
บุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) ได้ขำยและโอน
หุน้ ให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 มิถุนำยน 2559 เป็ นต้นไป บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ
มำร์ เก็ตติ้ง จำกัด จึงไม่อยู่ในสถำนะกิ จกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีสำระสำคัญ
และไม่นำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(ข) บริ ษทั นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญมำ
รวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มำ (วันที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยและ
กิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญ) จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุ ม
บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญได้จดั ทำขึ้น
โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
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- 17 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ทำ
ขึ้ นตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อที่ ต้องมี ใ นงบกำรเงิ นส ำหรั บ บริ ษ ทั มหำชนจำกัด ที่ ก ำหนดโดย
ประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.
2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิช ำชี พ บัญชี ไ ด้ออกและปรับปรุ งใหม่ม ำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น กำรตีค วำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
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- 18 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำไรต่อหุน้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41
เรื่ อง เกษตรกรรม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
เรื่ องกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
เรื่ อง สัญญำประกันภัย
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
(ปรับปรุ ง 2558)
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
(ปรับปรุ ง 2558)
ทรัพยำกรแร่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
(ปรับปรุ ง 2558)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้น
ตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม

134

- 20 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 21

เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
สำหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ป ระเมิ นแล้วเห็ นว่ำ มำตรฐำนกำรบัญ ชี
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินสำหรับปี ปัจจุบนั
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3.3 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จ ำกกำรขำยสิ นค้ำ รั บ รู้ เมื่ อ ส่ ง มอบและได้โ อนควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถำ้ ฝ่ ำย
บริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อบริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรื อมีควำมไม่แน่นอนที่มีนยั สำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชี น้ นั หรื อไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือรวมทั้งควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำที่ขำยไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรื อน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
3.5 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
3.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปันส่ วนของค่ำโสหุย้
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
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ต้นทุ นในกำรซื้ อ ประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่ งสิ นค้ำ และหักด้วยส่ วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสิ นค้ำ
มูล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
บริ ษทั ตั้งค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริ ษทั และลูกค้ำเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิมพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยเมื่อมีกำรส่ งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.7 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็ นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรี ยกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริ ษทั จะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยสิ นค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
3.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรก
รำคำทุ นของที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยรำคำซื้ อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซ้ื อที่เรี ยกคืน
ไม่ได้ และต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆที่เกี่ ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรี ยมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่ งเริ่ มแรกและกำรเก็บรักษำ ต้นทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนี ยมวิชำชี พ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนที่
ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำกรำคำซื้อ
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- 23 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิ กใช้งำนของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่ วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อตั รำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่ มแรกที่ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำ เสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุ นหักมูลค่ ำคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตำมเกณฑ์อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรื อติดตั้ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หำกมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
กับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกูย้ ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ บริ ษัท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลื อของสิ นทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
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- 24 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3.10 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
3.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
3.12 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ)
ในกรณี ที่ รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สู งกว่ำ มูล ค่ำ ที่ค ำดว่ำ จะได้รับ คืน บริ ษ ทั จะรั บรู้ ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมีแต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
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- 25 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริ ษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติ ที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้ อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกำไรสะสม
3.14 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงิน
บำท งบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุ นเบ็ดเสร็ จตำมที่เกิ ดขึ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้นบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู้ ก ำไรขำดทุ น จำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น เป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแปลงค่ำโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
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- 26 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำ
ถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำ กำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูล ค่ำยุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.16 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำจะถูก
จัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.17 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหุ ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยูใ่ นระหว่ำงปี
3.18 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันหมำยถึงบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อมหรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึ งบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่ำ ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมี อิทธิ พลอย่ำ งมี นัยส ำคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำยคำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่ งประมวลรั ษ ฎำกรในอัตรำ 20% ของก ำไรก่ อนภำษี เงิ นได้หลังจำกปรั บปรุ งบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถื อเป็ นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรับรู้ ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อตั รำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิท ธิ ตำมกฎหมำยและภำษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน
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3.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่
สำคัญมีดงั นี้
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำ เผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ สิ นค้ำ คงเหลื อ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุล ยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำ
นั้น และค่ ำ เผื่อส ำหรั บ สิ นค้ำ เก่ ำ ล้ำ สมัย เคลื่ อนไหวช้ำหรื อ เสื่ อมคุ ณภำพพิ จำรณำจำกอำยุ
โดยประมำณของสิ นค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อ
นำมำเปรี ยบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่ วงเวลำและบันทึ กขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ขำดทุ นทำงภำษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
4. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อ
กิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิ จ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

(เทียนจิน) จีน

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร

นำย คงศักดิ์ เหมมณฑำรพ

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร

นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด (ชื่ อเดิม บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด )
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำที่ปรึ กษำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2559
2558
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

45,680
52,167
3,527

2,528
45,151
-

6,325
6,325

6,918
6,918

6,325
107,699

6,918
54,597

-

-

338

-

-

-

5,966
540

1,880
525

6,506

2
2,407

-

2
2
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ค่ำเช่ำและบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด)
ค่ำที่ปรึ กษำ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณพิรุฬห์ เหมมณฑำรพ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

549,037
108,742
657,779

166,657
357,566
524,223

-

-

-

66,225

1,620
1,620

1,620
1,620

-

66,225

-

-

567

301

920

840

920

840

43,278
1,970
45,248

44,450
1,345
45,795

43,278
1,970
45,248

44,450
1,345
45,795

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

10,698**

-

-

-

10,697**

-
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด)
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จำกัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

7,181
14,946
2,441

-

-

198

55
55

4,704
4,704

-

-

-

-

3,144
8,813
1,934
-

55
24,821

4,704
18,595

12,000 **

15,000 **

118,509
42,397
256
161,162

48,714
15,878
2
64,594

*เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 300,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
(จำนวน 10.70 ล้ำนบำท) เป็ นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
*เงินให้กยู้ ืมระยะยำวมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 300,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
(จำนวน 10.70 ล้ำนบำท) เป็ นระยะเวลำ 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
**เงินกูย้ ืมระยะสั้นมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกัน อำยุสัญญำ 3 เดือน คิดดอกเบี้ยระหว่ำง
กันอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2559
2558
429
422
36,844
66,592
1,086
43,410
38,359
110,424

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
190
180
9,587
33,571
1,076
43,400
10,853
77,151

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ยงั ไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
กิจกำรอื่น
ที่ยงั ไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น- สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

55

1,720

15,239

11,117

55

827
2,547

3,599
18,838

1,273
12,390

336,063

336,668

291,703

309,556

142,463
4,919
4,671
140
488,256
488,311
(2,256)
486,055

155,830
7,904
491
4,681
505,574
508,121
(4,268)
503,853

133,645
4,891
4,671
140
435,050
453,888
(2,256)
451,632

149,235
7,904
491
4,681
471,867
484,257
(4,268)
479,989

486,055

2,157
506,010

5,983
457,615

6,205
486,194

-
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิม่ ระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2558
4,268
2,256
(4,268)

124
4,268
(124)

2,256

4,268

7. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
หักค่ำเผื่อกำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2559
96,551
37,920
91,792
30,926
19,427
3,519
280,135
(9,449)
270,686

2558
78,973
34,801
82,756
23,187
50,259
5,582
275,558
(9,305)
266,253

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
75,631
63,948
33,346
31,406
76,920
77,147
27,222
21,728
19,427
50,259
3,519
5,582
236,065
250,070
(9,144)
(9,072)
226,921
240,998

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
หัก ตัดบัญชี ระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2559
9,305
1,788
(1,644)
9,449

2558
8,608
3,119
(2,422)
9,305

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
9,072
7,751
1,716
3,062
(1,644)
(1,741)
9,144
9,072
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำค่ำซื้ อทรัพย์สิน
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

2559
49,031
10,205
29,778
89,014

2558
16,202
39,671
35,487
91,360

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
48,791
10,023
10,205
39,671
23,626
21,114
82,622
70,808

9. เงินฝำกที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินฝำกที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ จำนวนเงิน 5.50 ล้ำนบำท เพื่อใช้
เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง (หมำยเหตุ 24)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ไม่มีเงินฝำกที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้

150

151

30,000
1,000
20,000
76,153

3. บริ ษทั พลำสเทค แล็ป จำกัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ คแพ็ค จำกัด)
ในต่ำงประเทศ

4. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

2559

2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ชื่อ

1. บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด

ในประเทศไทย

76,153

20,000

1,000

30,000

2558

ทุนชำระแล้ว(พันบำท)

100.00

99.99

99.97

99.98

2559

100.00

99.99

99.97

99.98

2558

สัดส่ วนเงินลงทุน(%)

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย หุน้ สำมัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

109,124
215,992

209,575

18,015

4,237

84,616

2558

103,016

18,186

759

87,614

2559

วิธีส่วนได้เสี ย (พันบำท)

- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

127,145

76,153

20,000

999

29,993

2559

127,145

76,153

20,000

999

29,993

2558

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

วิธีรำคำทุนแสดงใน

56,587

-

-

4,998

51,589

2559

(พันบำท)

70,182

-

-

-

70,182

2558

รำยได้เงินปันผลสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

110,029
310,645
88,096
282,241
1,113,794
42,303
74,185
1,612
2,022,905

2,309
1,856
79,625
6,223
2,724
100,986
193,723

(180)
(26)
(2,512)
(893)
(3,114)
(2,708)
(9,433)

2,144
3,344
43,915
457
(49,860)
-

110,029
310,645
92,369
287,415
1,234,822
48,090
73,795
50,030
2,207,195

53,900
28,795
72,974
345,748
22,937
29,051
553,405

10,508
6,814
21,618
103,616
6,454
4,304
153,314

(54)
(23)
(1,896)
(483)
(1,810)
(4,266)

-

64,408
35,555
94,569
447,468
28,908
31,545
702,453

3,748
1,473,248

(6,381)
1,498,361
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

110,029
310,645
76,597
272,869
948,310
39,568
69,723
49,483
6
1,877,230

8,417
2,874
95,203
5,014
5,052
36,876
1,215
154,651

(42)
(1,287)
(2,319)
(3,377)
(590)
(140)
(1,221)
(8,976)

3,124
7,785
72,600
1,098
(84,607)
-

110,029
310,645
88,096
282,241
1,113,794
42,303
74,185
1,612
2,022,905

43,391
22,428
52,382
251,858
19,504
24,681
414,244

10,509
6,405
21,184
95,633
6,209
4,665
144,605

(38)
(592)
(1,743)
(2,776)
(295)
(5,444)

-

53,900
28,795
72,974
345,748
22,937
29,051
553,405

976
1,463,962

3,748
1,473,248
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

110,029
296,535
85,532
269,205
911,438
39,861
73,955
845
1,787,400

2,115
1,506
43,019
5,738
2,724
85,094
140,196

(180)
(26)
(3,191)
(726)
(3,114)
(7,237)

2,095
3,344
43,763
457
(49,659)
-

110,029
296,535
89,562
274,029
995,029
45,330
73,565
36,280
1,920,359

39,789
26,603
68,524
290,575
21,654
28,988
476,133
1,311,267

10,508
6,661
20,387
83,618
6,077
4,263
131,514

(54)
(24)
(1,896)
(432)
(1,810)
(4,216)

-

50,297
33,210
88,887
372,297
27,299
31,441
603,431
1,316,928
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- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

110,029
296,535
74,044
259,928
780,255
37,359
69,492
49,343
1,676,985

8,406
2,779
60,872
4,780
5,053
36,109
117,999

(42)
(1,287)
(2,289)
(3,376)
(590)
(7,584)

3,124
7,785
72,600
1,098
(84,607)
-

110,029
296,535
85,532
269,205
911,438
39,861
73,955
845
1,787,400

29,280
20,383
49,157
214,900
18,620
24,659
356,999
1,319,986

10,509
6,258
19,959
77,398
5,810
4,624
124,558

(38)
(592)
(1,723)
(2,776)
(295)
(5,424)

-

39,789
26,603
68,524
290,575
21,654
28,988
476,133
1,311,267

ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในสิ นทรัพย์ถำวรเพิ่ม จำนวนเงิน 193.72 ล้ำนบำท
ซึ่ งเป็ นกำรซื้ อเครื่ องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิต และทดแทนเครื่ องจักรเดิมและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพ
กำรทำงำนของอุปกรณ์ 191.00 ล้ำนบำท และซื้ อยำนพำหนะผูบ้ ริ หำร 2.72 ล้ำนบำท
ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้จำหน่ำยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้กบั บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ ง
หนึ่งในมูลค่ำตำมบัญชี ( รำคำทุน 96.14 ล้ำนบำท ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม 26.09 ล้ำนบำท ) ต่อมำในไตรมำส 3 ปี
2559 บริ ษทั ได้ซ้ื อคืนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เคยจำหน่ำยให้กบั บริ ษทั ย่อยในประเทศข้ำงต้นบำงส่ วนกลับมำ
ในมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ซ้ือคืน เพื่อให้บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นเงื่อนไขกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนต่อไป
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- 41 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
144,154
9,160
153,314

ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำร
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
118,047
115,440
8,924
9,118
126,971
124,558

2558
135,192
9,413
144,605

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีผลต่ำงจำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิ จกำรเดียวกัน
จำนวนเงิน 7,449,968.81 บำท และ 7,559,972.42 บำท ตำมลำดับบริ ษทั บันทึกผลต่ำงรำคำซื้ อกับรำคำตำม
บัญชี จำกกำรซื้ อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ในบัญชี “ผลต่ำงจำก
กำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม 175.64 ล้ำนบำท และ
173.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยงั ใช้งำนได้อยู่
ที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ไ ด้ม ำข้ำ งต้น บำงส่ วนได้จ ำนองเป็ นหลัก ประกันสิ นเชื่ อที่ ไ ด้รับ จำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 14 และ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุม้ ครอง
ให้ แ ก่ สิ น ทรั พ ย์ถ ำวรเหล่ ำ นี้ ได้แ ก่ ยำนพำหนะทั้ง หมด อำคำรและสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ต้ ัง อยู่ที่ ก รุ ง เทพฯ
สมุทรสำครและชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูร้ ับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ เงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ลีสซิ่ ง
ส่ วนของกำรทำประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

20,940
11,969

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

120
1,206

(336)
(16)

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

-

20,724
13,159

(27)
8,944

(65)
7,500
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- 42 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

19,433
325
19,758
10,803

19,852
11,779
8,073

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

1,507
1,507
1,166

(325)
(325)
-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

-

20,940
20,940
11,969

(35)
8,920

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

19,024
325
19,349
10,656
8,693

(27)
8,944
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

120
1,149

-

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

828
828
1,123

(325)
(325)
-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

19,972
12,928
7,044

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

-

19,852
19,852
11,779
8,073
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- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบำท
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
2559
2558
1,206
1,166

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
1,149
1,123

13. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

2559
8,595
(11,434)
(2,839)

2558
6,886
(13,492)
(6,606)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
8,593
6,775
(11,144)
(13,202)
(2,551)
(6,427)

กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปดังนี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

1,175
506
5,205
6,886

(136)
1,025
820
1,709

-

1,039
1,531
6,025
8,595

13,492
13,492

(2,058)
(2,058)

-

11,434
11,434

(6,606)

(2,839)
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- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

1,086
1,270
4,419
6,775

89
(764)
786
111

-

1,175
506
5,205
6,886

12,833
12,833

659
659

-

13,492
13,492

(6,058)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(6,606)
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

1,175
395
5,205
6,775

(136)
1,134
820
1,818

-

1,039
1,529
6,025
8,593

13,202
13,202

(2,058)
(2,058)

-

11,144
11,144

(6,427)

(2,551)
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- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

1,086
952
4,419
6,457

89
(557)
786
318

-

1,175
395
5,205
6,775

12,543
12,543

659
659

-

13,202
13,202

(6,086)

(6,427)

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

งบกำรเงินรวม
2559
2558
324,544
471,092
65,655
390,199
471,092

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
252,700
447,000
65,655
318,355
447,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ 4 แห่ง และกับธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 50 ล้ำน
บำทอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 640
ล้ำนบำท และ 6 ล้ำนหยวน อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ
ทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำรสั่งซื้ อเครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 67.89 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้ น
757.89 ล้ำนบำท และ 6 ล้ำนหยวน)

160

- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 110 ล้ำน
บำทอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 610
ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนหยวน อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ
ทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำรสั่งซื้ อเครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 37.89 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้ น
757.89 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนหยวน)
เงิ นกูย้ ืมกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสี่ แห่ งค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ำว
เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11)
15. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558 ที่ประชุมมี
มติ อนุมตั ิให้บริ ษทั ระดมทุนโดยกำรออกตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขำยบุคคลในวงจำกัด ไม่เกิน
10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่นจำนวน 5 ฉบับ รวมจำนวนเงิน 90
ล้ำนบำท โดยกำรออกตัว๋ แลกเงิน อำยุตวั๋ 6 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวครบกำหนดและบริ ษทั ได้ชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว
16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์

10,140

23,206

10,140

23,206

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

13,648

16,648

10,455

14,495

23,788

39,854

20,595

37,701

รวม
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- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
17. เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ประกอบด้วย

วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท*
9. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
12. วงเงินกู้ 30.00 ล้ำนบำท
13. วงเงินกู้ 13.70 ล้ำนบำท
14. วงเงินกู้ 7.00 ล้ำนหยวน
รวม
หักส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58
9,238
11,986
15,720
41,140
36,800
60,190
83,080
36,566
8,511
31,434
10,417
9,828
11,119
366,029
(139,535)
226,494

เพิ่มขึ้น
200,000
7,375
207,375

ลดลง
(9,238)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(20,643)
(29,400)
(7,643)
(3,285)
(8,040)
(6,494)
(2,736)
(3,704)
(136,147)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
3,982
6,840
25,060
24,800
39,547
53,680
28,923
5,226
23,394
200,000
3,923
7,092
14,790
437,257
(132,563)
304,694

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
รวม
หักส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58
9,238
11,986
15,720
41,140
36,800
60,190
83,080
36,566
8,511
31,434
334,665
(128,464)
206,201

เพิม่ ขึ้น
200,000
200,000

ลดลง
(9,238)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(20,643)
(29,400)
(29,493)
(3,285)
(8,040)
(145,063)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
3,982
6,840
25,060
24,800
39,547
53,680
7,073
5,226
23,394
200,000
389,602
(114,784)
274,818
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ ง และธนำคำรพำณิ ชย์
ต่ำงประเทศหนึ่งแห่ง (วงเงิน 905.70 ล้ำนบำท และ 7 ล้ำนหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกูท้ ี่ 1 (วงเงิน 85 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ มื จำนวน
เงินต้น 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนดมีกำร
ผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่
เดือ นกรกฎำคม 2554 ถึ งเดื อนธันวำคม 2554 ชำระงวดละ
467,000.00 บำท เดือนมกรำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559
ชำระงวดละ 1,520,000.00 บำท และเดือนมิถุนำยน 2559 ชำระ
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกูท้ ี่ 2 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ ืมวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระ
คื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ 667,000.00
บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระในงวด
แรกวันที่ 31 กรกฎำคม 2555
วงเงินกูท้ ี่ 3 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 54 งวดเดื อ น งวดละ
740,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ ม
ชำระในงวดแรกวันที่ 31 สิ งหำคม 2556
วงเงินกูท้ ี่ 4 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2555 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
1,340,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ ม
ชำระในงวดแรกวันที่ 31 สิ งหำคม 2556
วงเงินกูท้ ี่ 5 (วงเงิน 60.80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริ ษ ทั ได้ทำสัญ ญำเงินกู ย้ ืม
จำนวนเงิน ต้น 60.80 ล้ำ นบำท อัตรำดอกเบี้ ย ตำมที่ธ นำคำร
กำหนด มีก ำรผ่อ นชำระคืน เงิน ต้น ไม่ร วมดอกเบี้ ย 60 งวด
เดือ น งวดละ 1,000,000.00 บำท งวดสุ ด ท้ำ ยช ำระส่ ว นที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557

163

- 49 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วงเงินกูท้ ี่ 6 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 48 งวดเดื อ น งวดละ
1,650,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำ ยช ำระส่ วนที่เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557
วงเงินกูท้ ี่ 7 (วงเงิน 147.20 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 147.20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มี
กำรผ่อนชำระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดื อน งวดละ
2,450,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำ ยช ำระส่ วนที่เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 8 (วงเงิน 41 ล้ำนบำท)* เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวน
เงินต้น 10.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 70 งวดเดื อ น งวดละ
135,000.00 บำท โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 30 เมษำยน 2558
ในระหว่ำ งปี 2558 บริ ษ ัท ได้กู้ยืม เพิ่ ม เติ ม อี ก จ ำนวนเงิ น ต้น
30.20 ล้ำ นบำท มี ก ำรก ำหนดผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วม
ดอกเบี้ย 70 งวด งวดละ 504,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2559 ใน
ระหว่ำง ปี 2559 บริ ษทั ได้โอนย้ำยวงเงินบำงส่ วน จำนวนเงิน
26.20 ล้ำนบำท ให้บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูก้ ู้ อัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ย 60 งวด งวดละ 435,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยชำระงวดแรกเดือนเมษำยน 2559
วงเงินกูท้ ี่ 9 (วงเงิน 48 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศได้ทำสัญญำกู้ยืมเงิน ร่ วมกันจำนวนวงเงิน 48 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มี
กำรเบิกใช้แล้วจำนวนเงินต้น 10.11 ล้ำนบำท มีกำรผ่อนชำระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 77 งวดเดือน งวดละ 800,000.00 บำท โดย
ชำระงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษทั
ได้เปลี่ยนแปลงกำรชำระเงินต้นเป็ นงวดละ 168,500.00 บำท งวด
สุ ดท้ำ ยช ำระส่ วนที่ เหลื อทั้ง หมด โดยช ำระงวดแรก วันที่ 31
มีนำคม 2559
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- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วงเงินกูท้ ี่ 10 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ มื เงิน จำนวน
เงิ นต้น 40 ล้ำ นบำท อัตรำดอกเบี้ ย ตำมที่ ธ นำคำรก ำหนด ใน
ระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินต้น 32.77 ล้ำนบำท มีกำรผ่อน
ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ 670,000.00
บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรก
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
วงเงินกูท้ ี่ 11 (วงเงิน 200 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559 บริ ษ ทั ได้ทำสัญญำเงิ นกู้ยืมจำนวน
เงินต้น 200 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
3,340,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำ ยช ำระส่ วนที่เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 30 กันยำยน 2560
วงเงินกูท้ ี่ 12 (วงเงิน 30 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทำ
สัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวนเงินต้น 30 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดื อน งวดละ 570,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำ ยช ำระส่ วนที่ เหลื อ
ทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 ตุลำคม 2555
วงเงินกูท้ ี่ 13 (วงเงิน 13.7 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทำ
สัญ ญำกู้ยืม เงิ น จ ำนวนเงิ น ต้น 6.85 ล้ำ นบำท อัต รำดอกเบี้ ย
ตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย
60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2558 ใน
ระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้กูย้ ืมเพิ่มอีกจำนวนเงิน
ต้น 5.60 ล้ำนบำท มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60
งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือ
ทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2558
วงเงินกูท้ ี่ 14 (วงเงิน 7 ล้ำนหยวน) เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2558 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศได้ทำสัญญำ
กูย้ ืมเงิ น วงเงินกู้ 4.00 ล้ำนหยวน ต่อมำเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559
บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้ทำสัญญำกูย้ ืมเพิ่ม 3.00 ล้ำนหยวน รวมเป็ น
วงเงินกูใ้ หม่ 7.00 ล้ำนหยวน อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีกำรเบิกใช้แล้วจำนวนเงินต้น 3.44 ล้ำน
หยวน มีกำรผ่อนชำระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 12 งวด (สำม
เดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด) งวดละ 286,418.75 หยวน งวดสุ ดท้ำยชำระ
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยชำระงวดแรกวันที่ 21 สิ งหำคม 2559
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- 51 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษ ทั และ/หรื อเครื่ องจักรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย
ทรัพย์สินดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11) เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมีอตั รำ
ดอกเบี้ย ตำมข้อกำหนดของธนำคำรพำณิ ชย์
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญ โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กำหนด
ตำมสัญญำ
1. บริ ษทั จะดำรงอัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Current Ratio) โดยคำนวณจำก สิ นทรัพย์
1.0 เท่ำ
หมุนเวียนหำรด้วยหนี้สินหมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไว้ในอัตรำส่ วนไม่ต่ำกว่ำ
2. บริ ษทั จะดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
1.5 เท่ำ
ไว้ในอัตรำส่ วนไม่เกินกว่ำ
3. บริ ษทั จะดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR)
1.5 เท่ำ
ไว้ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำ
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งผ่อนผันจำกธนำคำร โดยอนุโลมผ่อนผัน กรณี
บริ ษทั ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงิน สำหรับปี 2559 โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ใน
เรื่ อง กำรดำรงอัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Current Ratio) โดยคำนวณจำก สิ นทรัพย์หมุนเวียนหำรด้วยหนี้สิน
หมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไว้ในอัตรำส่ วนไม่ต่ำกว่ำ 1.0 เท่ำ โดยหลังจำกปี 2559 ให้คงเงื่อนไขทำง
กำรเงินที่ระบุไว้ตำมสัญญำเช่นเดิม
18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็ นสัญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม

เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

3,192
3,031
6,223

2559
ดอกเบี้ย
รอตัด
230
155
385

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ

เงินต้น

3,422

5,334

3,186
6,608

4,337
9,671

2558
ดอกเบี้ย
รอตัด
341
215
556

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
5,675

-

4,552
10,227

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

3,192
3,031
6,223

2559
ดอกเบี้ย
รอตัด
230
155
385

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ

เงินต้น

3,422

5,334

3,186
6,608

4,337
9,671

2558
ดอกเบี้ย
รอตัด
341
215
556

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
5,675

-

4,552
10,227
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- 52 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่ำงปี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 2 สัญญำ และ 5 สัญญำ
เพื่อซื้ อยำนพำหนะและเครื่ องจักร มูลค่ำตำมสัญญำ 2,097,196.27 บำท และ 3,885,663.25 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่ องจักร ใน
ลักษณะของสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศรวม 1 แห่ ง จำนวน 11 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็ นเงิน 12,728,491.15 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 48 งวดเดือน จ่ำยชำระงวด
เดือนละ 255,121.76 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั มีสิทธิ ใน
กำรเลื อกที่จะซื้ อทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเมื่อสิ้ นสุ ดตำมสัญญำเช่ำได้ท้ งั 11 สัญญำ เป็ นเงินรวม 3,170,117.21
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ใน
สัญญำดังกล่ำว
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึ งก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
19. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
พันบำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำต้นปี
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2559
2558
29,480
24,951
7,053
4,796
3,235
(100)
(267)
39,668
29,480

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

รับรู ้ในกำไรขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

2559

งบกำรเงินรวม
2558

2,599
1,978
1,970
6,547
506
7,053

พันบำท

1,952
295
1,712
3,959
837
4,796

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
27,663
23,152
6,662
4,511
2,847
37,172
27,663

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2,253
1,971
1,970
6,194
468
6,662

1,732
280
1,712
3,724
787
4,511
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- 53 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พันบำท
2559
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์

งบกำรเงินรวม
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

(613)

-

(610)

-

3,318
530
3,235

-

3,123
334
2,847

-

ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

1.71%, 1.75%, 1.55%

3.75%

1.55%

3.75%

3%

3%

3%

3%

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน

5 - 18%

6 - 18%

10 - 46%

6 - 18%

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน

7 - 85%

15 - 85%

10 - 85%

15 - 85%

5% ของตำรำง

5% ของตำรำง

5% ของตำรำง

5% ของตำรำง

อัตรำมรณะ

อัตรำมรณะ

อัตรำมรณะ

อัตรำมรณะ

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

อัตรำกำรทุพพลภำพ

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(1,876)
2,074
2,173
(2,000)
(2,016)
1,016

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
(1,696)
1,869
1,958
(1,808)
(1,827)
887
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- 54 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20. ทุนเรื อนหุน้
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิม จำนวน 276,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 287,040,000
บำท โดยทุนที่เพิ่มจำนวน 11,040,000 บำท เป็ นกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่ จำนวน 22,080,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุน้ ละ 0.5 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล บริ ษทั ได้ยื่น
จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558
21. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรร
ทุนสำรอง (“สำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักขำดทุนสะสม
(ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้ จะนำไปจ่ำย
เป็ นเงินปั นผลไม่ได้
22. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2559
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ
กำรจัดสรรกำไรส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1,103,997.25 บำท รวมเป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 28,703,997.25 บำท จำนวนดังกล่ำวเป็ นกำรตั้งสำรองไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว รวมเป็ นเงินจำนวนทั้งสิ้ น 57,407,994.50 บำท โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิ และกำไรสะสม
ของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลอัตรำหุ ้นละ 0.07 บำท และ
จำกกำไรสุ ทธิ จำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่อยูภ่ ำยใต้บงั คับอัตรำภำษีร้อยละ 20 ของกำไร
สุ ทธิในอัตรำหุน้ ละ 0.03 บำท โดยจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภำคม 2559
ปี 2558
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
กำรจัดสรรเงินกำไรส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 365,608.52 บำท รวมเป็ นทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย จำนวน 27,600,000.00 บำท ซึ่ งได้สำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
และจ่ำยปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสำมัญของบริ ษทั จำนวนไม่เกิ น 22,080,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 0.5 บำท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในอัตรำ 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปันผล รวมมูลค่ำทั้งสิ้ นไม่เกิน
11.04 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นอัตรำจ่ำยเงินปั นผล 0.020 บำทต่อหุ ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นรำยใดมีเศษของ
หุ ้นเดิมหลังจำกจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ำยปั นผลเป็ นเงิ นสดแทนกำรจ่ำยเป็ นหุ ้นปั นผล ในอัตรำหุ ้นละ
0.020 บำท (ก่อนปรับลด) โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิ ของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ำยปันผลแล้วในวันที่ 18 พฤษภำคม 2558
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- 55 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ย่อย
ปี 2559
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 12 กันยำยน 2559 ที่ ป ระชุ มมี มติ ให้จ่ำ ยเงิ นปั นผลจำกกำไรสะสมที่ ยงั ไม่ ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุน้ ละ 4,300.00 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 51,600,000.00 บำท โดยไม่ตอ้ งตั้งสำรอง
ตำมกฎหมำยเพิ่ม เนื่องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 กันยำยน 2559
ตำมรำยงำนกำรประชุ ม วิ ส ำมัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ของบริ ษ ทั เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จำกัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2559 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ ้นละ 500 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 5,000,000.00 บำท โดยไม่ตอ้ งตั้ง
สำรองตำมกฎหมำยเพิ่ม เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว โดยจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 21 กันยำยน 2559
ปี 2558
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่
19 พฤศจิกำยน 2558 ที่ ประชุ มมี มติให้จ่ำยเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 5,850.00 บำท เป็ น
จำนวนเงินรวม 70.20 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 22 ธันวำคม 2558
23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่ วนหนึ่ง
และบริ ษทั จ่ำยสมทบอีกส่ วนหนึ่ง กองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมข้อกำหนด
ของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2559
2558
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5,116
4,634
4 ,902
4,412
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24. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อกับสถำบันกำรเงินสี่ แห่ ง
หลำยวงเงินรวมทั้งสิ้ นเป็ นวงเงิน 2,009.70 ล้ำนบำท 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 13 ล้ำนหยวน และ
1,889.20 ล้ำนบำท 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 7 ล้ำนหยวน ตำมลำดับโดยมีวตั ถุประสงค์หลำย
ประกำร ได้แก่ สิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงิน เงินกูย้ มื ระยะยำว กำรให้ธนำคำร
ออกหนังสื อค้ ำประกันและกำรเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั
มีกำรเบิกใช้แล้วหลำยวงเงินรวมเป็ นเงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น 1,244.95 ล้ำนบำท คงเหลือวงเงิน 739.31 ล้ำนบำท และ
มีกำรเบิกใช้แล้ว 8.65 ล้ำนหยวน คงเหลือวงเงิน 4.35 ล้ำนหยวน วงเงินดังกล่ำวค้ ำประกันโดยจดจำนอง
ที่ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ ำ งบนที่ ดินของบริ ษทั (ดู หมำยเหตุ ข้อ 11) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำ
ประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภท ขอให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำ
ประกันเฉพำะรำย (Standby Letter of Credit) กับธนำคำรในประเทศแห่ งหนึ่ ง รวมวงเงิน 80.00 ล้ำนบำท
และ 48.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ค้ ำประกันโดย เงินฝำกบัญชีออมทรัพย์จำนวน 5.50 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ
9) และโดยกำรจดจำนองเครื่ องจักรบำงส่ วนของบริ ษทั
25. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผบู้ ริ หำรและกรรมกำรของบริ ษทั
ประกอบด้วยค่ำ ตอบแทนที ่เ ป็ นตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที ่เ กี ่ย วข้อ งและค่ำ ตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั หมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
26. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
26.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

8,258

4,313

4,204

-

(3,767)

548

(3,876)

341

4,491

4,861

328

341
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26.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ไม่ตอ้ งนำมำคำนวณ
กำไรทำงภำษี
- รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
- กำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่ได้รับยกเว้น
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิ่มในทำงภำษี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด

งบกำรเงินรวม
2559
2558
145,477
103,306
20%
20%
29,095
20,661

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
139,594
103,011
20%
20%
27,919
20,602

1,726

1,463

1,579

1,463

(18,783)
(7,258)
(289)

(16,285)
(348)
(630)

(11,317)
(8,810)
(7,256)
(1,787)

(14,118)
(5,805)
(348)
(1,453)

(24,604)

(15,800)

(27,591)

(20,261)

4,491

4,861

328

341

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

26.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2559

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี

2558

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

(พันบำท)

(%)

(พันบำท)

(%)

145,477

103,306

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

29,095

20.00

20,661

20.00

รำยกำรกระทบยอด

(24,604)

(16.91)

(15,800)

(15.29)

4,491

3.09

4,861

4.71

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
จำนวนภำษี
(พันบำท)
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี

2558
อัตรำภำษี
(%)

จำนวนภำษี
(พันบำท)

139,594

อัตรำภำษี
(%)

103,011

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

27,919

20.00

20,602

20.00

รำยกำรกระทบยอด

(27,591)

(19.77)

(20,261)

(19.67)

328

0.23

341

0.33

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2559
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้ อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

2559

2558

(20,697)

8,210

(13,623)

8,212

128,861
1,374,099
443,306
154,520

106,881
1,225,356
434,048
146,805

640,539
790,215
385,342
128,120

243,174
1,084,923
396,209
125,682

28. กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักที่ ออกและเรี ยกชำระแล้วในระหว่ำงปี หลังจำกได้ปรับจำนวนหุ ้นสำมัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของกำรจ่ำยหุ น้ ปั นผล และกำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
ว่ำกำรจ่ำยหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรำยงำน
งบกำรเงินรวม
2559
กำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ (พันบำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(พันหุ้น)
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน
(บำทต่อหุ ้น)

140,986
574,080
0.25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558
98,481
574,080
0.17

2559

2558

139,266
574,080
0.24

102,669
574,080
0.18
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29. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
กลุ่ มบริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูล ทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนเป็ นรู ปแบบหลักในกำร
รำยงำน ส่ วนงำนดำเนิ นงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำรจัดกำรและโครงสร้ ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ภำยในที่ได้รำยงำนต่อผูม้ ี อำนำจกำรตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำร
กำหนดส่ วนงำน
สิ นทรัพย์ รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนจำกส่ วนงำนเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงำน
หรื อที่สำมำรถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข้อมูลตำมส่ วนงำน ใช้สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและจัดสรรทรัพยำกรสำหรับผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมอัตรำกำไรขั้นต้น
ส่ วนงำนที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงำนธุ รกิจที่สำคัญดังนี้
ส่ วนงำนที่ 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร
ส่ วนงำนที่ 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี
ส่ วนงำนที่ 3 โรงงำน-สำขำกรุ งเทพ
ส่ วนงำนที่ 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 5 ส่ วนงำนธุ รกิจซื้อมำ-ขำยไป

174

175

1,331,097

184,374

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น ตำมส่ วนงำน

101,160

- ระหว่ำงส่ วนงำน

รวม

1,229,937

- ลูกค้ำภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

2559

184,639

1,305,427

47,666

1,257,761

2558

สมุทรสำคร

38,695

384,954

207,803

177,151

2559

21,565

310,180

166,655

143,525

2558

กรุ งเทพฯ

204,243

1,049,952

214

1,049,738

2559

2558

180,811

1,105,674

14

1,105,660

ชลบุรี

กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย

427,312

2,766,003

309,177

2,456,826

2559

รวม

387,015

2,721,281

214,335

2,506,946

2558

28,135

238,007

-

238,007

27,292

166,562

-

166,562

2558

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงำนผลิต
2559

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

พันบำท

- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,759

232,220

177,319

54,901

2559

5,079

448,872

401,345

47,527

2558

ประเทศไทย

กลุ่มซื้ อมำขำยไป

6,357

(486,496)

(486,496)

-

2559

3,433

(615,680)

(615,680)

-

2558

ระหว่ำงกัน

ตัดรำยกำร

465,563

2,749,734

-

2,749,734

2559

รวม

422,819

2,721,035

-

2,721,035

2558

- 61 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกค้ำรำยใหญ่
รำยได้ของลู กค้ำรำยใหญ่ จำกส่ วนงำนธุ รกิ จกลุ่ มโรงงำนผลิ ตและซื้ อมำขำยไปประเทศไทยของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินประมำณ 830 ล้ำนบำท สำหรับปี 2559 (734 ล้ำนบำท สำหรับปี 2558) จำก
รำยได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
30. สัญญำเช่ำและบริ กำรระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำและบริ กำรระยะยำวดังนี้
30.1 บริ ษทั ได้ทำสัญญำบริ กำรเก็บสิ นค้ำกับ บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำ 2 ปี
นับ ตั้ง แต่ว นั ที่ 1 กัน ยำยน 2559 ถึง วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 ในอัต รำค่ำ บริ ก ำรเดือ นละ
380,000 บำท
30.2 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทำสัญญำเช่ ำอำคำรโรงงำนและบริ กำรกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน(เทียนจิน) เป็ นเวลำ 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์
2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตั รำค่ำเช่ำและบริ กำรดังนี้
ในปี 2559 เดือนละ 1,277,009.63 บำท (244,802 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน 5.2165 บำท
ต่อหยวน)
ในปี 2558 เดือนละ 1,376,741.97 บำท (244,802 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน 5.6239 บำท
ต่อหยวน)
30.3 บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงำนจำกบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กันเป็ นเวลำ 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตั รำค่ำ
เช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท
30.4 บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ำพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ
120,000 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2558
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี และในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ให้เช่ำพื้นที่อำคำร
โรงงำนเพิ่มแก่บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด และแก้ไขสัญญำโดยกำหนดอัตรำค่ำเช่ำและบริ กำรเป็ น
เดือนละ 628,000 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31
ธันวำคม 2561 และผูเ้ ช่ำมีสิทธิ์ต่ออำยุสัญญำเช่ำทุก 3 ปี
30.5 บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด ในอัตรำ
ค่ำเช่ำและบริ กำรเดือนละ 44,040 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผูเ้ ช่ำมีสิทธิ์ต่ออำยุสัญญำทุก 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินและบริ กำรตำม
สัญญำคงเหลือสรุ ปดังนี้
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

2559

งบกำรเงินรวม

22,992
38,139
-

พันบำท

2558
18,140
1,377
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
6,048
5,528
-

-
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)

3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
สำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28 ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับลดหย่อน
ตำมมำตรำ 28

บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2011-0-00-1-0 58-2010-0-00-1-0
วันที่อนุมตั ิให้กำรส่งเสริ ม
28 ธ.ค. 2552 16 ม.ค.2555 15 ต.ค.2556
17 มี.ค.2558
23 มี.ค.2558
เพื่อผลิตบรรจุภณั ฑ์พลำสติกและชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก
สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ที่ได้รับกำรส่งเสริ ม นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
2. ระยะเวลำที่สำมำรถนำผลขำดทุนใน
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริ มไปหักออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
จำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ
ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้

31. สิ ทธิ และประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน

- 62 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
สำขำ
สำขำ
กรุ งเทพ
สมุทรสำคร
มหำนคร
1379(5)/2556 1882(5)/2555
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555

- 63 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
32. กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

812,015
118
812,133

2559
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
1,937,719
7,463
1,945,182

รวม

2,749,734
7,581
2,757,315

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
716,305
234
716,539

2558
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

2,004,730
5,633
2,010,363

2,721,035
5,867
2,726,902

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้เงินปันผล
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

812,015
15
812,030

2559
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
1,746,137
56,586
14,260
1,816,983

รวม

2,558,152
56,586
14,275
2,629,013

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
716,305
24
716,329

2558
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

1,838,320
70,182
7,860
1,916,362

2,554,625
70,182
7,884
2,632,691

33. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นหมำยถึงสัญญำใดๆที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิน
ทำงกำรเงินหรื อตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญและนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่ อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจำกกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
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- 64 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่ องจำกมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ ย งด้ำ นสภำพคล่ องอำจเกิ ดจำกกำรที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ส ำมำรถขำยสิ นทรั พย์ทำง
กำรเงิ นได้ทนั เวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหำกบริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินชำระ
ค่ำสิ นค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลูกหนี้
กำรค้ำซึ่ งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้ำหนี้ กำรค้ำค่ำซื้ อสิ นค้ำและเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
เฉพำะบริ ษทั มีกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบัญชีเจ้ำหนี้ค่ำซื้อสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศ 2 สัญญำดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนสัญญำ

ดอลลำห์สหรัฐอเมริ กำ

2

จำนวนเงินที่ซ้ื อ
400,000.00

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ื อ
34.69 - 34.80 บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
หยวน

งบกำรเงินรวม
หนี้ สิน

586,118.35
61,013.25
3,900,200.00
13,777,185.12

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.0025
38.1362
0.311335
5.2165
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สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
หยวน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
586,118.35
61,013.25
3,900,200.00
49,000.00

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.0025
38.1362
0.311335
5.2165

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน

งบกำรเงินรวม
หนี้ สิน

308,812.99
17,582.83
2,181,690.00
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
308,812.99
17,582.83
2,181,690.00

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.2538
39.7995
0.302756

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.2538
39.7995
0.302756

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจำนวนเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
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34. สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อช่วยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำรสัง่ ซื้อ
สิ นค้ำจำกประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำห์สหรัฐอเมริ กำ

จำนวนสัญญำ
2

จำนวนเงินที่ซ้ื อ
400,000.00

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ื อ
34.69 - 34.80 บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำร
สั่งซื้อสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนสัญญำ

จำนวนเงินที่ซ้ื อ

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ื อ

ดอลลำห์สหรัฐอเมริ กำ

2

750,000.00

35.53 - 35.92 บำท

ยูโร

1

71,720.12

40.60 บำท

35. สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงินเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของภำระหนี้ สินทำงกำรเงิ นระยะยำว สกุลเงิ นบำทเป็ นจำนวนเงิ น
รวม 200 ล้ำ นบำท โดยคู่สั ญญำมี ข ้อตกลงจะจ่ำ ยชำระดอกเบี้ ยและเงิ นต้นระหว่ำ งกันตำมเงื่ อนไขและ
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำ
36. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
37. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
37.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนำคำรในประเทศสองแห่งออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำใน
โรงงำนเป็ นจำนวน 15.33 ล้ำนบำท
37.2 บริ ษ ทั ได้ใ ห้ธ นำคำรผูใ้ ห้สินเชื่ อหลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนัง สื อค้ ำ ประกันสัญญำซื้ อขำยของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญำเป็ นจำนวนเงิน 96.39 ล้ำนบำท
37.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวน
เงิน 29.97 ล้ำนบำท
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38. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน
38.1 เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ มื เงินกับธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งในประเทศ
จำนวน 1 สัญญำ วงเงินรวม 160 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด
38.2 เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2560 บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ(เทียนจิน) จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทำสัญญำกูย้ ืม
เงินกับธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่งในต่ำงประเทศจำนวน 2 สัญญำ วงเงินรวม 8 ล้ำนหยวนอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด
39. มำตรฐำนกำรบัญชีปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิ ชำชี พบัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญชี แ ละกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
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- 68 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
ที่มีปัญหำ
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำร
หนี้และตรำสำรทุน
เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญำประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
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- 69 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่ำ
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้น
ตำมรู ปแบบกฎหมำย
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
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- 70 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 21(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
และกำรด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
สำหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นำส่ งรัฐ
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- 71 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
40. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
 ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
67 ปี
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ DCP70/2006
- ปี 2557–ปจั จุบนั
- ปี 2552–ปจั จุบนั
- ปี 2554–2557

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

- ปี 2551 - 2552
- ปี 2546 - 2551
- ปี 2543 – 2546
- ปี 2542 – 2543
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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2. นำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

77 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2554 – ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) บริษทั มิลล์แพค จากัด
2) บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 106,169,439 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
18.49
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
หุน้ สามัญจานวน 114,797,874 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
20.00
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดาดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั

6/6 ครัง้

3. นำงมำลี เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
73 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
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ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2556–ปจั จุบนั

- ปี 2554–2556
- ปี 2557–ปจั จุบนั

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด

- ปี 2557–2558
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554-2556
- ปี 2533–ปจั จุบนั
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 114,797,874 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.00
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
หุน้ สามัญจานวน 106,169,439 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.49
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นภรรยานายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั

6/6 ครัง้

4. นำยวิ วรรธน์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
51 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 32/2003
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2558–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประวัติกำรทำงำน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557-2558
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–2557
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2553– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2553– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ปี 2551– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปญั จวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
- ปี 2548– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั มิลล์แพค จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 75,225360 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
13.10
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
6/6 ครัง้
1/1 ครัง้
2/2 ครัง้

5. นำยสำธิ ต เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
49 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 121/2011
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประวัติกำรทำงำน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2538 – ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – 2554 กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546
กรรมการบริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริษทั พลาสแทค แล็บ จากัด

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
24 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69
ขายหุน้ จานวน 10,000,000 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
หุน้ สามัญจานวน 8,221,500 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
1.43
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

6. ดร.พิ รฬุ ห์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง
43 ปี

- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11/2013

ประวัติกำรทำงำน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุน่ ที่ 5
- ปี 2556 -ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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-

ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2553–ปจั จุบนั
ปี 2554–2556

- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551

กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 35,688,640 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

รายงานประจาปี 2559 บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ไม่ม ี
6/6 ครัง้
2/2 ครัง้
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7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
52 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Forum รุน่ ที่ 1/2016
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุน่ ที่ 2/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ ที่ 14/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุน่ ที่ 16/2015
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุน่ ที่ 7/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุน่ ที่ 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุน่ ที่ 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 96/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 27/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 62/2007
- ปี 2554 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2540 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2550 - 2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษทั กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรทำงำน

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2. บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
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ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559

6/6 ครัง้
7/7 ครัง้
2/2 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยำเกษตรวัฒน์
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
53 ปี
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Mississippi,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Compensation Survey รุน่ ที่ 1/2011
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุน่ ที่ 12/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 35/2005

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554 -ปจั จุบนั
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2553–ปจั จุบนั

- ปี 2552–ปจั จุบนั
- ปี 2551–ปจั จุบนั
- ปี 2549–ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง :
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ :
: บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน))
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)

- ปี 2550 – 2553

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปี 2547 – 2549

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

- บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)
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กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
2) บริษทั เจตาแบค จากัด

- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
7/7 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
48 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 3/2016
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 70/2006

ประวัติกำรทำงำน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุน่ ที่ 2/2559
- ปี 2557-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
ั
- ปี 2547–ปจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นู นา จากัด
- ปี 2548–2552
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2545–2548
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
- ปี 2544–2545
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั นู นา จากัด
2. บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
7/7 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครัง้

 ประวัติผบ้ ู ริ หาร และ เลขานุการบริ ษทั
1. นำงพริม ชัยวัฒน์
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
41 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ ที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุน่ ที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 11/2014
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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- Consolidated Financial Management โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Beyond Treasury Management โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
อื่นๆ
- หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
(กรณีศกึ ษาการจัดทางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายควบรวมกิจการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
ประวัติกำรทำงำน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549 หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)

2. นำงสำวเพ็ญจันทร์ โตบำรมีกลุ
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั กิ าร
50 ปี
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปี 2559 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั กิ าร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ าร – สาขาชลบุรี
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- ปี 2554 – 2557
-

ปี 2553 – 2554
ปี 2546 – 2552
ปี 2544 – 2546
ปี 2539 – 2543
ปี 2538 – 2539

ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน – สาขาชลบุรี
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวางแผนและโลจิสติกส์ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขนส่งและบริการ : บริษทั วัชรบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
่
ั
ผูจ้ ดั การฝายวางแผน : บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยวิเคราะห์ตน้ ทุนและบรรจุภณ
ั ฑ์
: บริษทั ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝา่ ยวางแผนการผลิต : บริษทั ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด

- ปี 2531 – 2537
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)

3. นำยเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
43 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปี 2559 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
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 ประวัติหวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
1. นำงสำวสุพตั ตรำ นิ จจะยะ
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
28 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิธกี ารประเมินความเสีย่ ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Compliance and Compliance Audit
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลไกสาคัญในการกากับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารกิจการที่ดี

- ปี 2558–ปจั จุบนั หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2558 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557 เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษทั มาลีนโกลด์ โปรดักส์
- ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าทีว่ ศิ วกรรม : บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
- ไม่ม ี
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2559
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
ประวัติกำรทำงำน
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