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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) หรือ PJW ถือเป็นน้องใหม่บริษัทแรกที่จดทะเบียนในตลาด MAI
สาหรับปี 2555 นี้โดย PJW ได้ดาเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนการเป่าแบบขึ้นรูปชิ้นงานและฉีด
ขึ้นรูปชิ้นงาน (Extrusion Blow Molding and Injection Molding) มากว่า 35 ปี ตลอดเวลาในการดาเนินธุรกิจที่ผ่าน
มาบริษัทฯดาเนินธุรกิจอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะเพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้วยการเพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขาย
และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ดาเนินการไปพร้อมๆกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตลอดมา
โดยบริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็น World Class Manufacturer ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป่าขึ้นรูปและ
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฉีดขึ้นรูป (Extrusion Blow Molding and Injection Molding) ทั้งนี้จากจุดเด่น
ทีบ่ ริษัทฯได้สร้างสมมาตลอดเวลาทาให้บริษัทฯเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เน้นการเพิ่มคุณค่าและผลิตสินค้า
คุณภาพสูงได้รับการเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด โดยนอกจากระบบงานคุณภาพ ISO 9000
ที่บริษัทฯได้นามาปฏิบัติมากว่า 15 ปีแล้วนั้น เรายังได้ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ TPM (Total Productive
Maintenance) มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลายทั่วทั้งองค์กรมากว่า 8 ปี และประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง ทาให้
บริษัทฯสามารถพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งยังมี
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่ดีอีกด้วย กล่าวคือในวันนี้ PJW นับเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพอย่าง
แท้จริงในอุตสาหกรรมพลาสติกเป่าแบบขึ้นรูปและอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดขึ้นรูป (Extrusion Blow Molding and
Injection Molding) ที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับโลก (World Class Manufacturer)

ปี

2554

ที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยจะประสบกับภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

เศรษฐกิจของประเทศ แต่ด้วยวิสัยทัศน์และความระมัดระวังในการบริหารงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุก
คน ทาให้บริษัทฯได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริษัทฯยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยอัตราการ
เติบโตของยอดขายและผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รับการยอมรับ
อย่างสูงจาก Chevron Caltex โดยได้เชิญชวนให้บริษัทฯไปลงทุนในประเทศจีนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับน้ามันหล่อลื่นที่เมืองเทียนจิน (Tianjin) โดยบริษัทฯได้ศึกษาโครงการนี้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
และใช้ระยะเวลาในการศึกษามากกว่า 3 ปีจนกระทั่งในช่วงปลายปี 2553 ได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนโดยจัดตั้งบริษัท
ย่อย โดยใช้ชื่อบริษัทว่า Panjawatana Plastic (Tianjin) ซึ่งบริษัทฯได้ลงทุนเข้าถือหุ้น 100% โดยไม่มีการร่วมทุนกับ
รายอื่น ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและจัดการกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ
โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเริ่มดาเนินการผลิตอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2554 สามารถสร้างความพึงพอใจทั้ง
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ด้านคุณภาพและบริการให้แก่ Chevron Caltex เป็นอย่างมาก ถือเป็นก้าวที่สาคัญอย่างยิ่งในการขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศของบริษัทฯ และสาหรับตลาดเฉพาะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นในเมืองเทียนจินนั้นมีขนาดใหญ่และมี
อัตราการเติบโตสูงมาก จึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสาหรับการเติบโตของบริษัทฯในประเทศจีนเป็นอย่างยิ่ง ทัง้ นี้
ยังไม่นับรวมถึงโอกาสในตลาดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยเป็นอย่างมาก
เช่นกัน และจากการที่ธุรกิจของบริษัทฯสามารถเติบโตได้หลายมิติมากขึ้นนั้น จึงทาให้บริษัทฯมีความพร้อมอย่าง
สูงที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ASEAN จากกระแสเขตการค้าเสรีทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ ASEAN Economic Community (AEC), FTA Thai-China เป็นต้น

เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น

เพื่อให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาเพื่อถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงในการ

บริหารธุรกิจทั้งทางด้านการเงิน การผลิต การตลาดและการบริหารโดยทั่วไป ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารทุกคนได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงกว่า 35 ปีที่
ดาเนินธุรกิจมานั้น นอกจากยุทธศาสตร์ที่เน้นการเติบโตของธุรกิจแล้ว บริษัทฯยังมียุทธศาสตร์ในการดาเนินธุรกิจ
ที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหมดของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งต่อพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศไทยเกิด
วิกฤตการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่

บริษัทฯก็ได้ให้การดูแลพนักงานของบริษัทฯที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

นอกเหนือจากการดูแลพนักงานแล้วบริษัทฯยังได้ให้การช่วยเหลือสังคมในหลายๆด้านทั้งการบริจาคเงินโดยตรง
การออกพื้นที่โดยผู้บริหารและพนักงานเพื่อแจกถุงยังชีพในพื้นที่ต่างๆ การช่วยผลิตถังและกระป๋องพลาสติกเพื่อ
เป็นภาชนะสาหรับบรรจุน้าดื่มให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปขนาดตั้งแต่ 3-20 ลิตร ทั้งที่กระทาเองโดยบริษัทฯและที่
ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆเช่น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง “ภา” ยามยาก, กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศ กองทัพบก เป็นต้น ทั้งนี้เหล่าพนักงานของ PJW มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง
ของการช่วยเหลือสังคมในครั้งนั้นและยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะแบ่งปันและแบ่งเบาภาระของสังคมอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
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สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณพนักงานทุกคนและทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทเสียสละใน
การปฏิบัติงานและมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอ

และขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพและบริการของ

บริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้งท่านผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่ง
เข้าร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯในการจดทะเบียนเข้าสู่ MAI ในปี 2555 นี้ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทุกท่าน จะปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เพื่อให้บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) หรือ PJW เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพอย่างแท้จริง
ในอุตสาหกรรมพลาสติกเป่าแบบขึ้นรูปและอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดขึ้นรูป (Extrusion Blow Molding and
Injection Molding) ที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับโลก (World Class Manufacturer) มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ
และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

(นายดาริ สุโขธนัง)

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
กรรมการผู้จัดการ
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วิสัยทัศน์องค์กร :
“ปัญจวัฒนาพลาสติก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ ผ ลิ ต ผลิตภัณฑ์ พ ลาสติกรายใหญ่ข อง
ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้ าของเราในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ระหว่างเรากับลูกค้าตลอดจนคู่ค้าอื่นๆ จะทาให้เราเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
ที่สุด และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดให้เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายในโลกแห่งพลาสติกที่มีพลวัตตลอดเวลา”

พันธกิจ :
“เรากระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสในตลาดที่มีการเติบโตและผลตอบแทนสูง ที่ซึ่งเราสามารถ
ใช้ความสามารถในการผลิตของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเอาชนะในการแข่งขัน
ผ่านรูปแบบการทาธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
เราตั้งใจที่จะทาให้ลูกค้ายอมรับเราในฐานะผู้นาในด้านการส่งมอบคุณค่าผ่านความสามารถใน
การผลิตของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในทุกๆตลาดที่เราเข้าไปแข่งขัน ความมุ่งมั่นของเราจะ
ถูกดาเนินการโดยการนาความสามารถหลักในการผลิตมาก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ตลาดที่หลากหลาย”
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ชื่อบริษัท

:

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

:

0107554000208

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:

เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150

โรงงานสมุทรสาคร

:

เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-3483-9320

โรงงานชลบุรี

:

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3834-7187-8 โทรสาร 0-3834-7189

โฮมเพจ

:

www.pjw.co.th

ประเภทธุรกิจ

:

ผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วน พลาสติก
สาหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า ที่เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
130-132 อาคารสินทรทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2263-7600
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

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

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการ
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า
(Brand) เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโ ภคโดยทั่วไป การผลิตสินค้าของบริษัทจะมาจาก
กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)ได้แก่
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้
บรรจุสินค้าต่างๆได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ใน
การเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
(Polypropylene)
1.
2.
3.
4.

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงงานที่ตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โรงงานทีต่ ั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ บรรจุภั ณ ฑ์ พ ลาสติกและชิ้ นส่ วนพลาสติกที่ผ ลิตให้แก่ ลูกค้ า แต่ละรายจะมี ร ายละเอีย ด
ปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนาไปใช้งาน ซึ่งแบ่งได้ตามประเภทของการ
นาไปใช้งานของลูกค้าได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค
4. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสารเคมีสาหรับการเกษตร
5. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าในปี 2551 – 2554
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของการ
นาไปใช้งานของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค
บรรจุภัณฑ์เคมีสาหรับการเกษตร
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก
รายได้จากการขายอื่น
รวมรายได้จากการขาย

2551
ล้านบาท ร้อยละ

579.24
76.16
88.58
55.60
88.22
887.81
4.61
892.42

64.91
8.53
9.93
6.23
9.89
99.48
0.52
100.00

2552
ล้านบาท ร้อยละ

2553
ล้านบาท ร้อยละ

2554
ล้านบาท ร้อยละ

685.71
129.99
84.35
52.89
77.25
1,030.18
21.03
1,051.21

861.50
189.40
100.57
56.76
141.25
1,349.48
21.85
1,371.33

1,053.33
221.11
108.52
67.57
170.59
1,621.12
19.05
1,640.17

65.23
12.37
8.02
5.03
7.35
98.00
2.00
100.00

62.82
13.81
7.33
4.14
10.30
98.41
1.59
100.00

64.22
13.48
6.62
4.12
10.40
98.84
1.16
100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัท และบริษัทย่อยผลิตนั้น แบ่งได้ตามประเภท
ของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดังนี้
ก) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนามันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เ ป็นบรรจุภัณ ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามั นหล่อลื่นหลากหลาย บริษัทและบริ ษัทย่ อยสามารถผลิตบรรจุภัณ ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาด
ใหญ่ที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
ข) บรรจุภั ณฑ์ พลาสติ กสาหรับ บรรจุนมและนมเปรี ยว บริ ษัท เป็ นผู้ ผลิต และจาหน่ายบรรจุภัณ ฑ์

พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้
บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญกับ
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว โดยบริษัทได้แยกส่วนของ
กระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room) และ
แยกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อ
เป็นการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ GMP(Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP(Hazard Analysis and
Critical Control Point) โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้มีขนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190
มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

12

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาทาความ
สะอาด ได้แก่น้ายาล้างห้องน้าและสุขภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างจาน เป็นต้น บรรจุ
ภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็นต้น
ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสารเคมีสาหรับการเกษตร บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและ

จาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรุจสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ยากาจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า
เป็นต้น
ง) ชินส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของ

บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่
1 (1st Tier Supplier) โดยผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็น
ส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้าสาหรับทาความสะอาด
กระจกหน้า ถังบรรจุน้าระบายความร้อนสาหรับหม้อน้า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ
(“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จะมีความผันแปรเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้อุปโภคบริโภคสินค้าโดยตรง
ด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันดิบที่เป็นตัวแปร
สาคัญ ทาให้ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งปรับตัวตามราคาน้ามันดิบโลกผันแปรทั้งด้านราคาและปริมาณ ทั้งนี้
บริ ษั ท ฯมี ก ารปรั บ ราคาขายตามราคาวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น กั บ ลู ก ค้ า ตามเงื่ อ นไขการปรั บ ราคาตาม
โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ รวมถึงได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง ติดตามสภาวะการ
แข่งขันอย่างใกล้ชิด และพยายามที่จะขยายตัวไปในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้า รวมถึง
การขยายการลงทุนไปยั งต่า งประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ เ พิ่มเติมเครื่ องจักรที่มีความทันสมั ย เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ทาให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบ
คุณภาพต่าง ๆที่นามาใช้อย่างต่อเนื่อง ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น
จากการที่ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มขยายตัวตามอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว จากผลกระทบวิกฤตการณ์
อุทกภัย ช่วงปลายปี 2554 จึงคาดว่าความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2555 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องในเกณฑ์ปกติที่ร้อยละ 4.5 – 5.5 เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ดีกว่า ปีก่อนเนื่องจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังวิกฤตการณ์อุทกภัย
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การขยายตัวต่อเนื่องของตลาดเอเชีย แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง ได้แก่ เศรษฐกิจโลกยังมี
ความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป ราคาน้ามันในตลาดโลกยังอยู่ใน
ระดับสูงที่อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในช่วงตลาดแรงงานตึงตัว 1 อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสาคัญ
กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
ยานยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้าน
คุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริการ โดยบริษัทให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่
การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ , การจัดหาวัตถุดิบ, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ชิ้นงานที่บริษัทผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน เป็นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภั ณฑ์ บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะให้ความสาคัญ
ตั้งแต่การออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด
การกากับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตเสร็จแล้ว โดยบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่ อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต
และส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด
(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษัทให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า ได้ ตรงตามเวลาและสามารถส่ งมอบงานได้อย่า งสม่าเสมอและเป็นการสร้า งความ
เชื่อมั่นในการทางานของบริษัท
(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการ
ของลูกค้า และในปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับมอบสินค้า
ในปริมาณและเวลาที่ทันกับความต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทผลิ ตจะต้องจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถนาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

1

ที่มา: สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิต บริ ษั ท สามารถเพิ่ ม หรื อ ขยายก าลั ง การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความต้องการจากลูกค้า
(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และจู ง ใจลู ก ค้ า เนื่ อ งจากโครงสร้ า งการก าหนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท และใน
อุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ดังนั้นการที่บริษัท
สามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต ของบริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น โดยเริ่ ม ทยอยน าระบบ
TPM(Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ในปี 2543 ทาให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนใน
การผลิต อันนามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษัท โดยบริษัทอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเพื่อขอรับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 2555
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี
ลูกค้าอาจมีค วามต้องการผลิตภัณฑ์ข องบริ ษัทเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่ างกระทันหัน
บริษัทก็มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลัง
การผลิตและเพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริษัทให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทผลิต
หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันและการทาธุรกิจของบริษัท นามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าว
ไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว
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ปัจจัยความเสี่ยง
การเป็นผู้รับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ มีปัจจัยความเสี่ยงสาคัญหลายปัจจัย ที่
มี ผ ลกระทบต่อการด าเนิ นงาน ทางบริ ษัทฯ ได้ ตระหนั กถึงความเสี่ ย งต่า งๆ เหล่า นี้ และพิ จารณาติด ตาม
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการดาเนิน ธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
พิจารณาและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ หาวิธีการป้องกันหรือ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2552 – 2554 บริษัทมีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นสูงถึงประมาณร้อยละ 62.82-65.23 ของรายได้จากการขายและบริษัทมีรายได้จากการขาย
ให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในสัดส่วนร้อยละ 66.75 - 77.45 ของรายได้จากการขายทั้งหมด แต่ไม่มี
ลูกค้ารายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งหากบริษัทสูญเสียรายได้จากกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงหากความต้องการซื้อในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นลด
น้อยลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่หากพิ จารณาจากผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทยังไม่เคยสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายกระจายรายได้ไปยังกลุ่มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นได้แก่ กลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับผลิตภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว และกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
ราคาของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ได้แก่เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน เม็ดโพลีโพรพี
ลีน โดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ามันในตลาดโลกรวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบ
นั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แต่การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัต ถุดิ บดั งกล่า วมี ผ ลกระทบเล็กน้ อยต่ อกาไรขั้ นต้นของบริ ษัท เนื่ องจากโดยส่ วนใหญ่บริ ษั ท
สามารถเจรจาปรับราคาขายกับลูกค้าได้หากต้นทุนของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้บริษัทก็ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่าง
ใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่
ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมิ นความต้องการใช้ วัตถุดิ บของบริ ษัทในแต่ละช่ วงเวลา เพื่อให้บริ ษัท
สามารถบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษัทและลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมี การทาสัญญาซื้อขายสินค้าระยะ
สั้นอายุประมาณ 1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มีการทาสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการทาสัญญาของลูกค้า
แต่ละราย ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกค้าที่บริษัทได้รับงานจากการ
ประมูลแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ จึง
อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ
การต่อสัญญาจะอยู่ในระดับที่ต่ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน
การส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา และความสามารถที่จะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นั้นความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการ
ผลิตจะอยู่ในระดับต่ามากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วน
รายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่ งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่
รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับต้องใช้เวลานานในการทดสอบ
คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนของผู้ประกอบการจนกว่าจะมีความมั่นใจที่จะส่งคาสั่ง ซื้อสินค้า ซึ่งหากบริษัท
ยังดาเนินการผลิตให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพึงพอใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 220,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทมีทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจานวน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวน (หุน้ )

ร้อยละ

จานวน (หุน้ )

ร้อยละ

1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

197,360,000

44.85

197,360,000

35.75

2.

นายคงศักดิ์

เหมมณฑารพ

102,086,000

23.20

102,086,000

18.50

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

72,154,000

16.40

72,154,000

13.07

4.

นายกิตติศักดิ์

ตันติวุฒิกุล

11,400,000

2.59

11,600,000

2.10

5.

นายทวีศักดิ์

ทิพากรโรจนกิจ

11,400,000

2.59

11,400,000

2.07

6.

นายทวีป

ฤทธินภากร

11,400,000

2.59

11,400,000

2.07

7.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

8,000,000

1.82

8,000,000

1.45

8.

นายพิรุฬห์

เหมมณฑารพ

8,000,000

1.82

8,000,000

1.45

9.

นายผฎิศ

แท่นจันทร์

5,700,000

1.30

5,700,000

1.03

10.

นายประวิทย์

พรเจริญโรจน์

5,700,000

1.30

5,700,000

1.03

11.

นายไพฑูรย์

อเนกวิทยากิจ

5,700,000

1.30

5,700,000

1.03

1,100,000

0.25

112,900,000

20.45

440,000,000

100.00

552,000,000

100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
เห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามบริษัท ย่อยอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้น ได้ โดย
ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนิ น งาน การขยายธุ ร กิ จ และปั จ จั ย อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ย่ อ ย ตามที่
คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ
บริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตาแหน่ง
ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
รองประธานกรรมการ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/รองกรรมการผู้ จั ด การ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ นางมาลี เหม
มณฑารพ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งใน
สามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่ วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ ออกจาก
ตาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก“ข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
สาคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่
ทาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดให้มีการทาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
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7. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
และกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบ
อานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3
ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
3
ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เ ห็ นว่า ผู้ ถือ หุ้นและผู้ ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่ พ บหรื อมี ข้ อสงสั ย ว่า มี ร ายการหรื อการกระทาดั งต่ อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริ ษัท เพื่ อด าเนินการปรั บปรุงแก้ ไ ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออร์ดิท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร
เดิ มที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อ วัน ที่ 10 กุ ม ภาพั นธ์ 2554 มี ม ติ แ ต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจานวน 3 ท่าน ต่อมาบริษัทได้มีการแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทจากัด
เป็นบริษัทมหาชนจากัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 จึงได้มี
มติแต่งตั้งบุคคลเดิมทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความ
เห็ น ชอบ รวมตลอดถึ ง การตรวจสอบและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
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1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
กาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงาน
ของบริษัท และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ
คณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน
ที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิ จ ารณาเรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ต ามที่ ฝ่ า ยบริ ห าร เสนอก่ อ นที่ จ ะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละ
รายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้
แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่ อใด ๆ ของบริษัท
สาหรับระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้อง
นาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอายุสัญญา
หรือข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่ง ตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การ
เลิกจ้าง การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

26

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือ
การมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่ วงที่ทาให้ผู้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้ง
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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2. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตาม
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
3. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางพริ ม ชั ย วั ฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.

3.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1
ทะเบียนกรรมการ
3.2
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3.4
รายงานประจาปีของบริษัท
3.5
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะผู้บริหารจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
4.
5.

นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อานวยการสายงานบริหาร
การผลิต/ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการสายงานการตลาด
ผู้อานวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา
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ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
6. นางพริม ชัยวัฒน์
ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน/ผู้อานวยการสาย
งานบริหารจัดการสาขาชลบุรี
8. นางกรรณิกา เจนจุลพร
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ
งบประมาณประจาปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนด
อานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
เพื่อกาหนดภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบ หน้า ในการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้
จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ ของบริษัท ซึ่ ง
อานาจการอนุ มัติดั งกล่า วจะเป็นการอนุ มัติร ายการปกติทั่วไปทางการค้ า โดยมี วงเงิ นในแต่ละ
รายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้ จัดการ
หรื อบุค คลที่อาจมี ค วามขั ด แย้ ง (ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ จัดการ ไม่มี
อานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/
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หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตาม
สายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสาคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความ
จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์
และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้ง กรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไ ว้ในข้อบังคับของบริษัท และ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสีย ง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดั บ ลงมา เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วม
ในคณะกรรมการบริ ษัท ทั้งนี้ บริ ษัทมี นโยบายแต่งตั้งกรรมการอิส ระไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดย
คุณสมบัติของผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมี
กรรมการอิส ระคนหนึ่ งคนใดพ้ นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วน
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ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระ
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละ
รายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่ างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 ผู้บริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะสรรหาผู้ บ ริ ห ารโดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุค คล และจะต้องได้ รับ การอนุ มัติจากคณะกรรมการบริ ษัท /หรื อบุค คลที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดย
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 กรรมการ
ในปี 2552 และ ปี 2553 บริษัทไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ต่อมาในปี 2554
เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554 ได้กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุมในปี 2552 - 2554 มีรายละเอียดดังนี้

34

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
2552

รายชื่อ

กรรมการ

2553

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

2/

2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ

-

-

-

-

80,000

-

-

-

3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

-

-

-

-

110,000

-

-

-

4.นางมาลี เหมมณฑารพ3/

-

-

-

-

80,000

-

-

-

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ

-

-

-

-

70,000

-

10,000

-

6.นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ4/

-

-

-

-

80,000

-

10,000

-

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี4/

-

-

-

-

90,000

120,000

10,000

110,000

8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์4/

-

-

-

-

100,000

90,000

15,000

110,000

9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน4/

-

-

-

-

100,000

90,000

10,000

110,000

รวม

-

-

-

-

815,000

300,000

55,000

390,000

1.ดร.ดาริ สุโขธนัง1/

กรรมการ

2554
กรรมการ

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

105,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
-

กรรมการ
อิสระ5/
60,000

หมายเหตุ : 1/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
2/ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเริ่มรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป
3/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเริ่มรับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป
4/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 และเริ่มรับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพที่เริ่มได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนมีนาคม
2554 เป็นต้นไป
5/ บริษัทได้จ่ายค่าพาหนะตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/ 2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติให้กาหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงินและจ่ายให้แก่คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
25,000
15,000
15,000
10,000
10,000

2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
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 ผู้บริหาร
ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารได้แก่ เงินเดือน โบนัส โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร1/

ปี 2553
จานวนราย
ค่าตอบแทน
(บาท)
2/
9
24,421,225

ปี 2554
จานวนราย
ค่าตอบแทน
(บาท)
2/
9
32,305,082

หมายเหตุ : 1/ ค่าตอบแทนผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
2/ ผู้บริหารตามข้อ 10.7 จานวน 8 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน
3/ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 30.76 ล้านบาท และ 37.57 ในปี 2553
และปี 2554 ตามล าดั บ ซึ่ง มีก ารจ่ ายค่ า ตอบแทนเป็ นไปตามโครงสร้า งองค์ ก รเดิ มก่ อนการอนุ มั ติ
โครงสร้างองค์กรใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

ข. ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2554 บริษัทได้ออกระเบียบเกี่ยวกับรถยนต์ประจาตาแหน่งของผู้บริหารของบริษัท โดยได้
กาหนดมูลค่ารวมสาหรับรถประจาตาแหน่งดังกล่าวของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และรองกรรมการผู้จัดการไว้เป็นจานวนไม่ เกิน 27 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2554 วันที่ 7 ธันวาคม
2554
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะทาให้เ กิ ด ความเชื่ อมั่ นกั บทุกฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้ องและส่ งผลให้ธุร กิ จมี ค วาม
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความ
เป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการ
เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิ พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่
จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิ จของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัท มีนโยบายที่จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
การส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และให้โฆษณาคา
บอกกล่าวนั ด ประชุ มในหนั งสื อพิมพ์ ไ ม่ น้อยกว่า 3 วันก่ อนวันประชุ ม โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดทีบ่ ริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
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4. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. ในการประชุ มเพื่ อเลือกตั้งกรรมการ ได้ เปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสีย งเลือกตั้ ง
กรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตั วแทน
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ผ่า นทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิ จารณาและ
กาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ในการดาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดย
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นที่ต้ องลงมติ ใ นแต่ล ะวาระ และยั ง เปิด โอกาสให้ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ทุกรายแสดงความคิ ด เห็ น
ข้ อ เสนอแนะ ซั ก ถามในแต่ล ะวาระโดยใช้ เ วลาอย่ า งเหมาะสมเพี ย งพอ โดยประธาน ที่ ป ระชุ ม จะ
ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอื หุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ก่อนตัดสินใจ
บริษัทมีการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกราย โดยบริษัท
ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานจะต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือ
เข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
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บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่
ได้ รั บข้ อมู ลภายในของบริ ษัทต้อ งไม่ ใช้ ข้ อมู ลดั งกล่า วก่ อ นเปิด เผยสู่ ส าธารณชน และห้า มบุค คลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1
เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างน้อย 3 วัน
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทา
การให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนว
ทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณา
ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียใน
เรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสีย งในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
ได้ ก าหนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เ สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการด าเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษั ทได้ ค านึ ง ถึง สิ ทธิ ข องผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย ทุ กฝ่ า ย ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
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ผู้ถือหุ้น

: ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทา
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่าง
ยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึด
มั่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน

: ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ส่ งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้
ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต และความปลอดภั ย ในการท างาน รวมทั้ ง รั ก ษา
สภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

: มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ
ราคาที่เ หมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ไ ด้ กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติต าม
เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้า
อย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่ อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการ
ดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง

ปฏิบัติต่อคู่ แข่ งทางการค้ า สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง
เสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของ
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คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูล
ความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
ภาครัฐ

ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทา
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจ
ส่งผลต่อการกระทาที่ไ ม่เหมาะสม และขัดแย้ งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ชุมชน สังคม และ : มีนโยบายในการดาเนิ นธุ ร กิจ ด้ วยความรั บผิ ดชอบต่อชุมชน สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
สิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง ในด้ า นความปลอดภั ย คุ ณ ภาพชี วิต และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คม ตลอดจนค านึ ง ถึง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิ จของบริษัททุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม
ให้พนั กงานมีจิตสานึกและมีค วามรับผิ ดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ตาม
สมควร
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัท มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นางพริม ชัยวัฒน์ หรือ นายศุภโรจ พูลวณิชย์
สกุล ทาหน้าทีต่ ิดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รั บผิด ชอบต่องบการเงิ นของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพี ยงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ สอบทานคุณ ภาพของ

41

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร
รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับ
ดู แ ลให้ก ารบริ ห ารจัด การของฝ่ า ยบริ หารเป็ นไปตามเป้ า หมายและแนวทางที่ ไ ด้ กาหนดไว้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่ งจะทาให้เ กิ ด การถ่วงดุ ลในการออกเสี ย งในการพิ จารณาเรื่ องต่า งๆ และมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริหาร) และกรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ)
ทั้ง นี้ จ านวนกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิส ระอย่ า งน้ อยหนึ่ งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก
จากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี
แรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่
ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการต้องไม่เ ป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากั บดูแลและ
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การบริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททา
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากั บดูแลการดาเนิ นงานของผู้บริหารในระดั บนโยบาย ขณะที่
ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยประธาน
กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง
กากั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจัด การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการ
จัดการ)
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแล และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ จัด การถูกเลือ กตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งประธานกรรมการไม่ ไ ด้ เ ป็น บุ ค คลเดี ย วกั นกั บ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็น
ผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่าเสมอ
ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 /2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา
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บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงาน
เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายใน
องค์ กรในรู ปแบบต่า งๆ โดยที่จ รรยาบรรณดั งกล่า วจะสะท้อนให้เ ห็นถึ งค่ า นิ ย ม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริ ษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พ นักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครั ด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ย วกั บรายการที่เกี่ ยวโยงกั น และ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อ
มีการเปลี่ย นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทรา บ
ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความ
มั่ น ใจต่ อ ฝ่ า ยจั ด การในการช่ ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วย
คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้ นบริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้า ที่ อานาจการดาเนินการของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิ ดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทา
และทบทวนระบบการควบคุ ม ทั้งด้า นการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิ น การปฏิบัติตามกฎ
ระเบี ย บ นโยบาย และการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการจั ด การความเสี่ ย ง และยั ง ให้
ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท กรินทร์
ออดิท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่ อจัด การความเสี่ ยงให้อยู่ ในระดั บที่ส ามารถยอมรั บได้
โดยปัจจุบันบริ ษัทได้ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่
ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้
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บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อม
กับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง
ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดาเนินงาน
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกัน การดาเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จาก
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการ
เงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่
สาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และ
นาเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ทุ กไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
และสม่าเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมี การกาหนดวาระที่ชั ดเจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุ ม
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุ ม เว้นแต่กรณีมีเ หตุจาเป็นเร่ งด่ วน และมี การบันทึกรายงานการประชุมและจัด เก็ บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่ งทาหน้ า ที่ประธานในที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริ หารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
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จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัท
ต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการ
ประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่ วมด้ ว ย และแจ้งให้ กรรมการผู้ จั ด การทราบถึ ง ผลการประชุ ม ทั้งนี้ การเข้ า ร่ วมประชุ มของ
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง 1/
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ2/
3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
4.นางมาลี เหมมณฑารพ3/
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ4/
7.นางสาวจรัญญา แสนสุขดี4/
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์4/
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน4/
หมายเหตุ

คณะกรรมการบริษัท
2552
2553
2554
5/11
4/4
26/27
10/11
4/4
23/27
11/11
9/11
4/4
26/27
9/11
9/11
9/11
10/11
10/11

คณะกรรมการตรวจสอบ
2554
2552
2553
8/9
9/9
9/9

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2552
2553
2554
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

: 1/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
2/ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2554 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
3/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
4/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

4. ค่าตอบแทน
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บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึ งผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ /อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และผู้ บริ ห ารแต่ ล ะคน โดยอยู่ ในรู ป ของค่ า ตอบแทน
กรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและเงื่ อนไข
การจ่ายค่าตอบแทนปรากฎในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยเป็นอัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่ มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลั กษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษั ทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
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การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้
การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
ตลอดจนสอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมี ระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 5/2554 เมื่ อ วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5
ด้าน ได้แก่:1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล(Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอัน
เกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในที่เ พี ย งพอในเรื่ องของการทาธุ ร กรรมกั บผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริ หาร หรื อบุค คลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทจึงได้ว่าจ้าง
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด (“KARIN”) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพีย งพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการกาหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติใน
แต่ละระบบงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดการประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์
ในการกากับดูแลกิจการ
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
D
C, D

1. บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
2. บริษัท มิลล์แพค จากัด1/

3. บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด1/

C, D

4. บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จากัด

D

5. นายพิรุฬห์ และนายกฤษดา
เหมมณฑารพ

B

6. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

B

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

บริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาคัญ
การถือ
หุ้น (%)
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
99.95% - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก : กู้เพิ่มระหว่างงวด
หัก : จ่ายคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ดอกเบี้ยรับ
- ค่าเช่าและบริการ
99.97% - รายได้จากการขาย
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ
- ซื้อสินค้า
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ยอดคงเหลือต้นงวด
บวก : กู้เพิ่มระหว่างงวด
หัก : จ่ายคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
ดอกเบี้ยรับ
- ค่าเช่าที่ดิน

0.10
0.50
(0.50)
0.0045
0.48
7.12
0.06
0.05
4.40
0.001
2.00
(2.00)
0.0013
1.33

1/ รายการระหว่างกัน วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 บริษัทได้เข้าถือหุ้น บริษัทมิลล์แพค จากัด ในสัดส่วน 99.95%
และ บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97% ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว จึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จึงไม่นับเป็นรายการระหว่างกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

B = ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

C = บริษัทย่อย

D = ผู้ถือหุ้น
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกัน ในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการระหว่าง
กัน จึงไม่ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการ ตรวจสอบ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทได้มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันแล้ว การทาระหว่างกัน ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายกา รนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรร มการตรวจสอบ และ /หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว
กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกั นและให้รวมถึงการ
เข้าค้าประกันหนี้สินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัทฯค้าประกันเงินกู้ หรือภาระหนี้สินอื่นของ
กลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการทารายการ จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณา
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุน
ทางการเงิน ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการเงินกู้ยืมจากกรรมการ ผู้ถือหุ้น จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่รายการ
ค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยกรรมการ จะยังคงมีรายการระหว่างกั นเกิดขึ้นอีก เพื่อประโยชน์ในการขอ
การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน ตามความจาเป็น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการผู้ค้าประกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีการกาหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ค้า
ประกัน บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขที่ชัดเจ นและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท นอกจากนี้รายการ
ซื้อกล่องลูกฟูกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่ เนื่องจาก มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และ
ราคาซื้อเป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ ส่วนรายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น จะ
ยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ MPC ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคารดังกล่าว
ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง MPC จึงมีความจาเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทาสัญญาเช่าจาก
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล
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ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบั ติตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ มีดังนี้
งบเสมือนงบการเงินรวม งบการเงิน
รวม
ปี 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Ratio) อง (เท่า)
อั(Liquidity
ตราส่วนสภาพคล่
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อั(Profitability
ตรากาไรขั้นต้Ratio)
น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อั(Efficiency
ตราผลตอบแทนจากสิ
Ratio) นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1/
อัตราส่วนวิเคระห์นโยบายทางการเงิน
อั(Financial
ตราส่วนหนี
้สินรวมต่
อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Policy
Ratio)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2553

ปี 2554

1.07
0.75
6.76
54.01
12.83
28.46
6.08
60.01
22.46

0.86
0.61
6.53
55.88
15.72
23.22
6.50
56.19
22.91

0.82
0.55
6.24
58.46
13.04
27.99
5.90
61.90
24.55

19.38
10.72
7.72
45.81

20.58
11.51
8.62
42.84

21.60
12.38
8.84
44.63

16.60
57.94
2.15

17.87
52.84
2.07

14.81
38.19
1.68

1.36
20.71
-

1.42
16.62
42.23

2.58
11.56
67.43

หมายเหตุ
1/ ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2554 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 1,000 บาท มาเป็นหุ้นละ 0.50 บาท
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบที่ปรึกษาทางการเงินจึงใช้มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้นในการคานวณ

54

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยมีนางสาวจรัญญา แสงสุขดี เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนายณัฐวุฒิ เขมะโยธินเป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กากับดูแลตาม
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนินการไปใน
ระหว่างปี 2554 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุป
ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจางวดการบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบ
ทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปการเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน
2. สอบทานการเข้าทารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2554
3. สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดาเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีและ
ดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
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ทั่วไปในสาระสาคัญ การเข้าทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สาหรับ
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี
การปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระสาคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยนางสาวจรัญญา
แสงสุขดี เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนายณัฐวุฒิ เขมะโยธินเข้าร่วมประชุมครบ
ทั้ง 9 ครั้ง
นอกจากนี้ จากการประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาว
จันทรา ว่องศรีอุดมพร และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2555 และกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2555 สาหรับการ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจาปี การตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย และการ
สอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาสโดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นเงินจานวนไม่เกิน 1,500,000 บาท กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ
เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ลงชื่อ……………………..………………ประธานกรรมการตรวจสอบ
(นางสาวจรัญญา แสงสุขดี)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังในการ
จัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งการปฎิบัติตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ เพื่อให้ประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง
และดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อให้ไม่เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ทาหน้าที่ในการสอบทานนโยบายบัญชี
และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซี่งได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังปรากฎในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม
มีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการ

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาหนดให้
ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่ อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้ง
ที่เป็นจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทาขึ้นตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว
ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการ
ดาเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แต่ละปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
*****/2
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ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ข) ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการจัดทา
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยได้รวมฐานะการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง
จากัด บริษัท มิลล์แพค จากัด และบริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันของบริษัท ถึงแม้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวแต่อย่าง
ใด บริษัทได้จัดทางบแสดงฐานะการเงินรวมในปี 2553 ขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวเป็น
กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทาง
การเงิน
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่ง
กาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
เพื่อจัดทาและนาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นามาแสดงเปรียบเทียบ
ได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
2012/101/0370
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
2554

2553

หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาการซื้อสินทรัพย์
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
โครงการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3.5, 7
3.6, 8
6

6, 9
3.7, 10
6, 13

11

3.9, 12
13
3.10, 14, 41
3.12, 15
16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

52,796,555.71

22,419,943.75

16,218,691.21

5,875,263.05

305,750,805.20
305,750,805.20

219,675,689.31
219,675,689.31

4,141,754.19
295,192,318.19
299,334,072.38

6,576,575.14
216,087,901.18
222,664,476.32

123,681,508.90
22,387,707.68
10,038,473.02
14,354,682.44
529,009,732.95

2,000,000.00
73,521,045.04
16,413.80
13,530,257.20
6,013,426.00
4,943,547.72
342,120,322.82

10,693,850.00
106,852,327.77
6,347,273.02
8,483,831.26
10,038,473.02
8,947,406.44
466,915,925.10

73,521,045.04
1,766,665.87
13,530,257.20
6,013,426.00
4,360,507.52
327,731,641.00

97,286,807.20
10,394,945.19
401,863,915.39 597,578,406.17
4,004,004.00
4,914,976.69
12,810,772.38
5,719,756.89
429,073,636.96 705,499,946.95
771,193,959.78 1,172,415,872.05

10,394,945.19
397,432,123.45
4,004,004.00
7,969,782.38
419,800,855.02
747,532,496.02

645,094,251.89
5,246,590.27
11,352,039.47
661,692,881.63
1,190,702,614.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
2554

2553

17

191,411,755.91

84,534,006.69

191,411,755.91

84,534,006.69

6

275,250.22
266,200,486.88
266,475,737.10

374,735.94
169,313,501.90
169,688,237.84

28,765,379.86
241,131,059.34
269,896,439.20

374,735.94
169,313,501.90
169,688,237.84

19
20
21
6, 18
6

58,122,000.00
34,920,133.65
80,101.00
19,653,479.83
18,649,645.56
40,005,778.50
10,823,100.00
5,974,658.50
646,116,390.05

34,656,000.00
26,290,895.53
694,086.97
12,287,318.06
27,019,164.02
29,672,247.12
2,689,331.65
10,357,111.89
397,888,399.77

58,122,000.00
34,920,133.65
80,101.00
304,751.00
14,944,213.05
18,535,819.71
37,281,599.51
10,823,100.00
5,397,302.82
641,717,215.85

34,656,000.00
25,892,713.01
666,803.78
12,287,318.06
26,312,362.47
29,213,977.27
2,689,331.65
5,768,212.96
391,708,963.73

19
20
21
22

168,133,144.00
28,136,113.39
14,964,748.00
480,538.84
211,714,544.23
857,830,934.28

15,002,000.00
38,834,930.53
1,221,251.14
55,058,181.67
452,946,581.44

168,133,144.00
28,136,113.39
13,786,779.00
480,538.84
210,536,575.23
852,253,791.08

15,002,000.00
38,134,425.08
1,221,251.14
54,357,676.22
446,066,639.95

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
2554

2553

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
23
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 552,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

276,000,000.00

หุ้นสามัญ 184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
220,000,000.00
หุ้นสามัญ 184,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
25
7,919,764.78
ยังไม่ได้จัดสรร
91,855,458.96
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
14, 41
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
12
3,086,493.16
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
5,022,916.39
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
327,884,633.29
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
4,987,047.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
332,871,680.30
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,190,702,614.58

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

276,000,000.00
184,000,000.00

184,000,000.00
220,000,000.00

184,000,000.00

184,000,000.00

117,465,856.07

7,919,764.78
100,547,552.87

125,807,952.37

-

(8,305,236.68)

(8,342,096.30)

301,465,856.07 320,162,080.97
16,781,522.27
318,247,378.34 320,162,080.97
771,193,959.78 1,172,415,872.05

301,465,856.07
301,465,856.07
747,532,496.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

62

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างการซือ้ สินทรัพย์กลุม่ กิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2553

3.4, 1(ค)
6, 34, 35 1,640,174,033.72
975,388.81
6, 34, 35
2,526,464.76
1,643,675,887.29
3.4, 1(ค)
6 1,285,967,373.87
43,055,828.49
6
70,099,711.76
28
38,069,005.94
20,851,028.33
1,458,042,948.39
185,632,938.90
3.21, 29, 34
40,332,296.33
145,300,642.57

12

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

1,371,330,913.85
8,640,983.10
5,238,603.79
1,385,210,500.74

1,587,460,934.42
5,667,642.14
5,732,736.49
1,598,861,313.05

1,369,332,862.34
2,013,208.96
6,012,291.71
1,377,358,363.01

1,089,169,181.13
34,065,841.23
59,518,739.87
30,758,069.00
11,058,641.67
1,224,570,472.90
160,640,027.84
41,242,485.42
119,397,542.42

1,250,703,436.08
41,136,871.12
63,419,246.21
37,569,874.94
20,754,832.55
1,413,584,260.90
185,277,052.15
39,690,801.87
145,586,250.28

1,088,594,164.19
33,700,460.95
55,925,605.33
30,758,069.00
9,752,476.02
1,218,730,775.49
158,627,587.52
38,070,795.70
120,556,791.82

36,859.62

(8,342,096.30)

-

-

3,086,493.16

-

-

-

5,022,916.39
153,410,052.12

119,397,542.42

145,623,109.90

112,214,695.52

145,236,252.67
64,389.90
145,300,642.57

112,214,695.52
7,182,846.90
119,397,542.42

145,586,250.28
145,586,250.28

120,556,791.82
120,556,791.82

153,345,662.22
64,389.90
153,410,052.12

112,214,695.52
7,182,846.90
119,397,542.42

145,623,109.90
145,623,109.90

112,214,695.52
112,214,695.52

0.37

0.43

0.37

0.46

3.17, 31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

63

64

23
25
25
12

21

23

หมายเหตุ

7,919,764.78
7,919,764.78

220,000,000.00

-

184,000,000.00
36,000,000.00
-

130,000,000.00
54,000,000.00
184,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากทุนหุ้นสามัญ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากเงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ก่อนปรับปรุง)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม่)
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
รับคืนเงินปันผลจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เพิ่มขึน้ จากการเรียกชาระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ลดลงจากซื้อกิจการโดยบริษัทใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

145,236,252.67
91,855,458.96

-

(12,510,565.00)
104,955,291.07
(7,919,764.78)
(150,416,320.00)
-

5,251,160.55
112,214,695.52
117,465,856.07

3,086,493.16
3,086,493.16

-

-

-

5,022,916.39
5,022,916.39

-

-

-

บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สารองตาม
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนต่ากว่าทุนจาก
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
กฎหมาย
การรวมธุรกิจภายใต้
จากการแปลงค่า
การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

153,345,662.22
327,884,633.29

-

(12,510,565.00)
288,955,291.07
36,000,000.00
(150,416,320.00)
-

135,251,160.55
54,000,000.00
112,214,695.52
301,465,856.07

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

(6,578,693.16)
64,389.90
4,987,047.01

750,000.00

16,781,522.27
(6,050,000.00)
19,828.00

103,929,513.37
(48,750,000.00)
(45,580,838.00)
7,182,846.90
16,781,522.27

ส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

(6,578,693.16)
153,410,052.12
332,871,680.30

750,000.00

(12,510,565.00)
305,736,813.34
36,000,000.00
(156,466,320.00)
19,828.00

239,180,673.92
54,000,000.00
(48,750,000.00)
(45,580,838.00)
119,397,542.42
318,247,378.34

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

กาไรสะสม

ผลต่างจากการ

และชาระแล้ว

สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ซือ้ สินทรัพย์

หมายเหตุ

รวม

กลุม่ กิจการเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

130,000,000.00

-

5,251,160.55

-

135,251,160.55

54,000,000.00

-

-

-

54,000,000.00

-

-

120,556,791.82

(8,092,097.30)

112,464,694.52

184,000,000.00

-

125,807,952.37

(8,092,097.30)

301,715,855.07

41

-

-

-

(249,999.00)

(249,999.00)

21

-

-

(12,510,565.00)

-

(12,510,565.00)

184,000,000.00

-

113,297,387.37

(8,342,096.30)

288,955,291.07

23

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ก่อนปรับปรุง)
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุงใหม่)
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ

23

36,000,000.00

-

-

-

36,000,000.00

สารองตามกฎหมาย

25

-

7,919,764.78

(7,919,764.78)

-

-

เงินปันผลจ่าย

25

-

-

(150,416,320.00)

-

-

-

145,586,250.28

36,859.62

145,623,109.90

220,000,000.00

7,919,764.78

100,547,552.87

(8,305,236.68)

320,162,080.97

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(150,416,320.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

65

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับงวด
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

2554

2553

145,300,642.57

119,397,542.42

145,586,250.28

120,556,791.82

1,292,746.12
54,600,315.71
1,301,032.49
741,456.65
(975,388.81)
1,536,214.68
2,662,303.00
20,851,028.33
40,332,296.33

(1,431,025.10)
46,118,474.80
2,445,404.50
(183,171.37)
(8,640,983.10)
11,058,641.67
41,242,485.42

900,336.52
50,148,976.98
1,301,032.49
152,260.93
(5,667,642.14)
1,536,214.68
2,597,478.50
(173,167.16)
20,754,832.55
39,690,801.87

1,087,177.55
33,745,431.87
2,445,404.50
(183,171.37)
(2,013,208.96)
(1,873,333.79)
7,923,442.62
38,070,795.70

267,642,647.07

210,007,369.24

256,827,375.50

199,759,329.94

(86,075,115.89)
2,000,000.00
(51,453,209.98)
16,413.80
(4,025,047.02)
(9,411,134.72)
(1,886,900.00)
2,044,600.42

(18,047,805.51)
1,603,333.78
(8,457,763.61)
8,206.90
(3,459,226.00)
1,194,164.42
(2,094,038.52)
1,381,986.70

2,434,820.95
(79,104,417.01)
(10,196,600.00)
(34,231,619.25)
(2,759,411.98)
(4,025,047.02)
4,040,810.70
(1,366,900.00)
2,315,893.00

40,168,640.24
(132,934,740.09)
48,000,000.00
(10,203,073.85)
1,239,128.00
(3,459,226.00)
(52,085.03)
(2,094,038.52)
2,800,986.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายเงินสาหรับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานให้แก่บริษัทย่อย
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการลงทุนในต่างประเทศ
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเรียกชาระค่าหุ้นในส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับคืนเงินปันผลจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อในส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

(99,485.72)
96,335,636.92
10,333,531.38
8,133,768.35
(4,382,453.39)
(511,421.75)
228,661,829.47
(128,019.00)

(906,895.63)
5,115,289.00
(1,283,999.99)
(14,798,230.12)
(720,906.33)
(490,668.35)
(1,421,179.01)
171,422.75
167,801,059.72
-

28,390,643.92
71,266,209.38
(362,052.78)
8,067,622.24
8,133,768.35
(370,910.14)
(512,598.09)
248,547,587.77
27,261.84
(128,019.00)

(50,231,206.04)
134,054,073.38
(29,765,434.89)
16,000,063.77
(490,668.35)
74,873.69
212,866,622.95
123,081.72
-

(48,701,814.79)
179,831,995.68

(36,242,448.01)
131,558,611.71

(1,113,144.50)
(47,467,344.63)
199,866,341.48

(25,061,172.25)
187,928,532.42

(6,050,000.00)

1,009,500.00
(10,394,945.19)
(48,750,000.00)
(45,580,838.00)

(97,286,807.20)
-

1,009,500.00
(10,394,945.19)
-

750,000.00
19,828.00
(3,492,200.00)
9,346,447.63
(228,213,736.23)

44,512,384.71
(141,117,323.83)

17,015,270.79
(198,487,692.01)

15,764,676.44
(326,133,400.32)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

เงินสดจ่ายผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์
กลุ่มกิจการเดียวกัน
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการค่าปรับปรุงพื้นที่เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยการกู้ยืมโดยทรัตส์รีซีท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม่)

2554

2553

(22,387,707.68)
(2,762,144.94)
(252,789,513.22)

(13,530,257.20)
(976,550.00)
(214,828,029.51)

(72,907.47)
(8,483,831.26)
(2,407,130.00)
(289,723,097.15)

(8,342,096.30)
(13,530,257.20)
(2,884,888.65)
(344,511,411.22)

90,261,509.65

64,534,006.69

90,261,509.65

84,534,006.69

(694,086.97)
219,305,144.00
(42,708,000.00)
36,000,000.00
(150,416,000.00)
(30,670,672.07)
(22,766,681.50)
98,311,213.11
5,022,916.39
30,376,611.96
22,419,943.75
52,796,555.71

(356,041.91)
20,000,000.00
(24,342,000.00)
54,000,000.00
(19,817,118.95)
(11,058,641.67)
82,960,204.16
(309,213.64)
22,729,157.39
22,419,943.75

219,305,144.00
(42,708,000.00)
36,000,000.00
(150,416,000.00)
(29,571,984.10)
(22,670,485.72)
100,200,183.83
10,343,428.16
5,875,263.05
16,218,691.21

(313,163.62)
74,000,000.00
(24,342,000.00)
54,000,000.00
(19,449,951.20)
(7,923,442.62)
160,505,449.25
3,922,570.45
1,952,692.60
5,875,263.05

13,530,257.20
7,366,161.77
28,601,093.02
42,312.31
16,426,130.98

10,177,862.25
83,477,089.29
300,000.00
689,828.39
-

13,530,257.20
2,656,894.99
28,601,093.02
42,312.31
16,426,130.98

10,177,862.25
12,287,318.06
83,477,089.29
300,000.00
689,828.39
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อนํา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (MAI)
บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสํานักงานสาขาซึ่งเปิดดําเนินการและตั้ง
เป็นโรงงานผลิตสินค้า ดังต่อไปนี้
ลําดับ สาขา
ที่ตั้งโรงงานและสถานประกอบการ
1
สมุทรสาคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000
2
กรุงเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/53 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
4
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษั ท ประกอบธุรกิ จหลัก เป็น ผู้ผลิ ตและจํ าหน่ายบรรจุภั ณฑ์ สําหรับ สิน ค้า อุปโภคและ
บริโภค สารเคมีการเกษตร ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งเทียมจากพลาสติก
(ค) การปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทใหม่
ตั้ งแต่ ต้ นไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษั ทได้ เริ่ มทยอยทํ า การปรั บเปลี่ ย น
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทใหม่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนื่องจากมีความประสงค์
จะเตรียมตัวนําหุ้นของบริษัทเข้าไปเสนอขายต่อประชาชนในครั้งแรก ( IPO ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีการตัดสินใจให้กลุ่มกิจการที่เป็นโรงงานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มี
อยู่จํานวน 2 บริษัทหยุดประกอบธุรกิจและให้โอนขายสินทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงการโอนกิจการค้าต่างๆ
ได้แก่ ฐานลูกค้า ระบบการดําเนินธุรกิจ เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ให้แก่
บริษัทตลอดจนโอนจํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวไปสังกัดภายใต้การดําเนินงานของ
บริษัท ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกรายการเป็นจํานวนมาก และมี
ยอดขายเติบโตขึ้นเป็นจํานวนมากเมื่อเทียบกับปีก่อนดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2. หลักเกณฑ์การทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินสํา หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท
ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ ดังนี้
บริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด

ประเภทกิจการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
จําหน่ายฝาพลาสติก
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

กิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
(ปัจจุบันหยุดดําเนินงาน)

ทีต่ ั้งสํานักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เทียนจิน
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)
กรุงเทพมหานคร

อัตราส่วนของการถือหุ้น
(ร้อยละของจํานวนหุ้นจดทะเบียน)
2554
2553
99.98%
99.97%
100.00%
-

-

ข)

บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญมา
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้ งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อยและ
กิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ ) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุม
บริษัทย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญนั้น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยได้รวมฐานะการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง
จํากัด บริษัท มิลล์แพค จํากัด และบริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันของบริษัท ถึงแม้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัททั้ง 3 แห่ง
ดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมในปี 2553 ขึ้นภายใต้สมมติฐานที่ว่า
บริษัททั้ง 3 แห่งดังกล่าวเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทมาโดยตลอด

ค)

งบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญได้จัดทําขึ้น
โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

ง)

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงแสดงฐานะการเงิน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่ าวได้
แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

จ)

ยอดคงค้ างระหว่างบริษั ท และบริษั ทย่อยและกิ จการที่มีการควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ างมี
นัยสําคัญ รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะและการแสดงรายการได้ทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสําหรับ
บริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
3.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2553
ในระหว่างปี 2553 และปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไ ด้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใ ห้ใ ช้
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังต่อไปนี้
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสํา คัญต่องบการเงินสําหรับปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ข องพนัก งาน บริษั ทได้ถื อปฎิบัติตามมาตรฐานที่ออกและปรับปรุงใหม่สําหรับปี
ปัจจุบัน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 3.3
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงินและการ
ปรับปรุงทันที ยกเว้นเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานที่บริษัทเลือกปรับปรุงกับกําไร
สะสมต้นงวดทั้งจํานวน
3.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรั บ ปรุ ง ใหม่ ต ามที่ ก ล่ า วในหมายเหตุ ข้ อ 3.2 บริ ษั ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
ดังต่อไปนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
ภายใต้ข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อออกจากงานตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิด
รายการบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ข้อสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติ ฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ จ ากการขายสิ นค้ า รั บรู้ เมื่ อ ส่ งมอบและได้ โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่าย
บริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการ
ได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือรวมทั้งความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้าที่ขายไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

73
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่ง
มีอายุครบกําหนดระยะสั้นในเวลา 3 เดือน หรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
3.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาทุนตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
3.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ํากว่า
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ย
การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ งกับการซื้อสินค้านั้น เช่น
อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า
มูล ค่ า สุท ธิที่ จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิ จปกติหัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการขาย
บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนาน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็นค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยบริษัทและลูกค้าเป็น
ผู้ร่วมกันออกแบบแม่พิมพ์ บริษัทจะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็นต้นทุนขายเมื่อมีการส่งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้าแล้ว
3.8 ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
เป็นค่าแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ่ายค่าแม่พิมพ์และภายหลังเรียกเก็บ
เงินจากลูกค้าโดยคํานวณตามจํานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ บริษัทจะทําการตัดจ่ายค่า
แม่พิมพ์เป็นต้นทุนขายสินค้าตามจํานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้าได้ บนพื้นฐานการประมาณการ
จํานวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสามารถผลิตชิ้นงานตลอดอายุการใช้งานตามที่ตกลงไว้ระหว่างกัน
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3.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ย หมายถึ ง กิ จ การที่ บ ริ ษั ท มี อํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และ
การดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบ
การเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอํานาจ
ควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุน สุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
3.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
การรับรู้มูลค่าเริ่มแรก
ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อรวมภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืน
ไม่ได้ และต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดหาทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนการเตรียมสถานที่ ต้นทุนการขนส่งเริ่มแรกและการเก็บรักษา ต้นทุน
การติดตั้ง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ประมาณการรายจ่ายในการรื้อหรือขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานที่
ภายหลังการเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่วนลดการค้าต่างๆ และภาษีที่จะได้รับคืนต้องนํามาหักจากราคาซื้อ
มูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งานของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์โรงงานบางส่วน โดยกําหนดมูลค่าคงเหลือที่อัตราร้อยละ 10 ของราคาทุนเริ่มแรกที่ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
ค่า เสื่อมราคาคํา นวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ อายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งานของสินทรัพย์แสดงไว้ดังนี้
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จํานวนปี
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ

20, 30
5, 10
5, 10
3, 5, 10, 15
5
5, 7, 10

มูลค่าคงเหลือ ณ
วันที่เลิกใช้งาน
10% ของราคาทุน
10% ของราคาทุน
10% ของราคาทุน
ราคาตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ างการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สําคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทําให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้
ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
กับราคาตามบัญชีและรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายบันทึกดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินเป็นส่วน
หนึ่งของราคาทุนของทรัพย์สินถาวร
ต้นทุนประมาณการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระ
ผูกพันของกิจการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
การกํ า หนดค่ า เสื่ อ มราคา บริ ษั ท จะพิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกั น เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ําเสมอ
3.11 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
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3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกํ าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดังนี้
จํานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่ อยตรวจสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า)
ในกรณีที่ ราคาตามบั ญชีของสินทรัพ ย์สูงกว่ามูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษั ทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ บริษัท จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยังคงมีแต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรายได้อื่น
3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัท ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิส ระได้ทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรหรือ
ขาดทุน
บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นครั้งแรกเป็นรายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ
วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
3.15 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิน
บาทงบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุล
เงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่ วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงิน
บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นแปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
3.16 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูล ค่ายุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูล ค่าใดจะต่ํา
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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3.17 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูก
จัดเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า
3.18 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหุ้น
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี
3.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัทที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และ
หนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
3.20.1 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง
การเงิน ฝ่า ยบริหารได้ใ ช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่ อ
พิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
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3.20.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้
แต่ละราย โดยคํานึงถึงประวัติการจ่ายชําระหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้างและฐานะการเงินที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น
3.20.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็ นต้องทําการ
ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่า คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ
การใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํา
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
3.20.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.21 ภาษีเงินได้
บริษัทและบริษัทย่อยสองแห่งบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนที่จะต้องจ่าย คํานวณตาม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุง
บวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออกด้วยรายการ
ที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคํานวณภาษี
บริษัทย่อยอีกสองแห่งบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนที่จะต้องจ่ายคํานวณตามหลักเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราดังนี้
อัตราภาษี (ร้อยละ)
2554
2553
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ (บาท)
1 - 150,000
150,001 - 1,000,000
15
15
1,000,001 - 3,000,000
25
25
มากกว่า 3,000,000
30
30
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ภาษีเงินได้คํานวณจากกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้ยกเว้นหรือไม่ถือ
เป็นรายได้ในการคํานวณภาษี
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้
การปรับปรุงงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในงวดก่อน 117,465,856.07
125,807,952.37
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
(12,510,565.00)
(12,510,565.00)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (หลังปรับปรุง)
104,955,291.07
113,297,387.37
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
กําไรลดลง
กําไรลดลงในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรลดลงในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นลดลง
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงส่วน
ของบริษัทใหญ่ (บาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

1,191,542.23
1,342,741.77
2,534,284.00

1,152,259.99
1,317,199.51
2,469,459.50

(2,534,284.00)
-

(2,469,459.50)
-

0.0064

0.0062
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
5. การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ในระหว่างปี
ในระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้การตีความมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2556 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่
ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่า ยบริหารของบริษั ท ได้ป ระเมินแล้วเห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชีใ หม่ข้างต้น จะไม่มี
ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญต่องบการเงินสําหรับปีที่เริ่มใช้ก ารตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
6. รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาด
ทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรับรอง
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท มิลล์แพค จํากัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

(เทียนจิน) จีน

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด

ไทย

ผู้ถือหุ้น

คุณมาลี เหมมณฑารพ

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

คุณพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

คุณกฤษดา เหมมณฑารพ

ไทย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สําหรับรายการที่ไม่มีราคา
ตลาดโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
รายการในงบกําไรขาดทุน
นโยบายราคา
รายได้จากการขาย
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่วนลด
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้า
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่วนลด
ค่าเช่าและค่าบริการ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน)
พลาสติก จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

-

-

-

-

3,775,240.85
38,627,550.80
42,402,791.65

-

-

4,732,375.74

-

-

-

-

1,750,252.07

-

-

5,945.21

-

-

142,033.31
147,978.52

-

4,467,066.00
34,712,758.95
39,179,824.95

1,750,252.07
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด
ซื้อสินค้า
บริษทั ย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด
ค่าเช่าและบริการ
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
ค่าใช้จ่ายบริหาร
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

-

-

2,859,811.38
360,000.00

90,000.00

49,855.00
49,855.00

92,040.00
92,040.00

49,855.00
3,269,666.38

92,040.00
182,040.00

-

-

55,346,254.44

-

4,402,262.39
4,402,262.39

5,709,754.86
5,709,754.86

4,402,262.39
59,748,516.83

5,709,754.86
5,709,754.86

-

-

-

9,069,610.51

-

-

1,441,014.43
1,441,014.43

1,344,199.73
10,413,810.24

-

-

102,300.00

613,800.00

-

-

18,927.19

-

-

1,320.00
122,547.19

613,800.00

1,320.00
1,320.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

บริษัท มิลล์แพค จํากัด

-

-

218,352.33

-

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด

-

-

3,923,401.86

6,576,575.14

-

-

4,141,754.19

6,576,575.14

-

-

10,693,850.00

-

คุณพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

-

1,000,000.00

-

-

คุณกฤษดา เหมมณฑารพ

-

1,000,000.00

-

-

-

2,000,000.00

-

-

-

1,750,252.07

บริษัท มิลล์แพค จํากัด

-

-

4,258,550.76

-

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด

-

-

32,100.00

-

บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด

-

-

2,056,622.26

-

-

16,413.80

-

16,413.80

-

16,413.80

6,347,273.02

ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก
จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น

10,693,850.00

-

ลูกหนี้อื่น
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี. ซี. เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด

1,766,665.87
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

-

-

275,250.22

374,735.94

275,250.22

374,735.94

275,250.22

374,735.94

28,765,379.86

374,735.94

-

-

-

220,580.50

-

-

304,751.00

446,223.28

-

-

304,751.00

666,803.78

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด

28,490,129.64

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี. ซี. เอช. แพคเกจจิ้ง จํากัด
เจ้าหนี้อื่น
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จํากัด

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินสด
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

2,268,649.31

114,947.86

280,000.00

110,000.00

47,581,238.75

20,185,269.26

12,992,023.56

3,645,536.42

2,946,667.65

2,119,726.63

2,946,667.65

2,119,726.63

52,796,555.71

22,419,943.75

16,218,691.21

5,875,263.05

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ( อัตราร้อยละ0.75 ต่อปี )
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
8. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ยังไม่ครบกําหนด
ที่เกินกําหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
กิจการอื่น
ที่ยังไม่ครบกําหนด
ที่เกินกําหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

-

-

4,141,754.19

2,714,977.54

-

-

4,141,754.19

3,861,597.60
6,576,575.14

210,851,314.92

167,322,978.90

201,056,078.17

164,810,426.82

94,866,376.78
33,113.50
305,750,805.20
305,750,805.20
305,750,805.20

51,824,098.43
528,611.98
219,675,689.31
219,675,689.31
219,675,689.31

94,103,126.52
33,113.50
295,192,318.19
299,334,072.38
299,334,072.38

50,748,862.38
528,611.98
216,087,901.18
222,664,476.32
222,664,476.32

ยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมลูกหนี้การค้าจํานวนเงิน
12,482,031.11 บาท ซึ่งนําไปขายลดแก่สถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิ์ไล่เบี้ย
9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด
(บริษัทย่อย) จํานวน 340,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (จํานวน 10,693,850.00 บาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจํานวน
2,000,000.00 บาท การให้กู้ยืมดังกล่าวอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในระหว่างปี 2554 ได้มีการจ่ายชําระคืนแล้วทั้งจํานวน
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
สินค้าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สินค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2554
49,009,839.47
16,842,896.97
37,496,959.14
5,074,136.99
17,637,600.00
126,061,432.57
(2,379,923.67)
123,681,508.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
36,563,369.62
23,392,448.05
14,194,203.52
11,900,104.82
35,393,420.36
24,880,861.81
5,051,248.34
1,550,807.91
17,637,600.00
11,265,800.00
1,618,200.00
108,839,841.84
74,608,222.59
(1,987,514.07)
(1,087,177.55)
106,852,327.77
73,521,045.04

2553
23,392,448.05
11,900,104.82
24,880,861.81
1,550,807.91
11,265,800.00
1,618,200.00
74,608,222.59
(1,087,177.55)
73,521,045.04

รายการเคลื่อนไหวบัญชีค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือในระหว่างปี มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
หัก ตัดบัญชีระหว่างปี
ยอดยกไปปลายปี

2554
1,087,177.55
1,809,714.94
(54,968.82)
(462,000.00)
2,379,923.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
1,087,177.55
1,604,798.97
1,417,305.34
1,087,177.55
(54,968.82)
(462,000.00)
(1,604,798.97)
1,987,514.07
1,087,177.55

2553
1,604,798.97
1,087,177.55
(1,604,798.97)
1,087,177.55

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ภาษีซื้อยังไม่ขอคืน
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่นและอื่น
รวม

2554
11,318.46
874,194.28
5,131,882.08
1,488,189.27
1,495,356.44
5,353,741.91
14,354,682.44

2553
741,050.89
492,789.40
1,081,360.24
905,791.84
1,722,555.35
4,943,547.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
11,318.46
829,673.64
738,910.41
1,346,274.38
1,081,360.24
1,437,647.78
865,419.71
5,322,492.18
1,674,817.16
8,947,406.44
4,360,507.52
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย หุ้นสามัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว (บาท)
ชื่อ
ในประเทศไทย
1. บริษัท มิลล์แพค จํากัด
2. บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด
ในต่างประเทศ
3. บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด

2554
30,000,000.00
1,000,000.00
66,294,607.20

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

2553
2,500,000.00
250,000.00
-

2554

วิธีราคาทุนแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน (บาท)

วิธีส่วนได้เสีย (บาท)

2553

2554

2553

2554

2553

99.98
99.97

-

36,690,169.42
4,263,146.51

-

29,992,500.00
999,700.00

-

100.00

-

62,857,502.52

-

66,294,607.20

-

103,810,818.45

-

97,286,807.20

-

12.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนโดยเปิดบริษัทย่อยในมณฑลเทียนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมีทุนจดทะเบียน 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 27 ล้านบาท)
ภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด และบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่
6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
(ประมาณ 39 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษั ทได้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน ทั้งหมด
ดังกล่าวแล้ว
12.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท มิลล์แพค จํากัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจํานวน 997 หุ้น ในราคาพาร์
มูลค่าหุ้นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,492,500 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมและอนุมัติให้ลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 12,500,000 บาท จ่ายเงิน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และต่อมาตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท จ่ายเงินเมื่อวันที่ 13 และ 27 ธันวาคม 2554
12.3 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จํากัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจํานวน 9,997 หุ้น
ในราคาพาร์มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 999,700 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม จ่ายเงินเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2554

89

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554) มีผลต่างจากมูลค่าตามบัญชีกับ
เงินสดจ่ายลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุทธิ
เงินค้ําประกัน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
มูลค่าตามบัญชี
เงินสดจ่ายลงทุน (มูลค่าหุ้นสามัญตาม
ราคาพาร์ที่จดทะเบียน)*
ผลต่างจากการซื้อ

บริษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง จํากัด

บาท
บริษัท มิลล์แพค
จํากัด

440,663.24
6,059,681.56
1,548.25
7.00
4,840,990.00
11,342,890.05

508,679.89
263,737.92
181,034.28
2,687,483.21
3,640,935.30

949,343.13
6,323,419.48
182,582.53
2,687,490.21
4,840,990.00
14,983,825.35

6,861,475.84
100,199.98
537,930.65
8,885.95
7,508,492.42
3,834,397.63

500,000.00
279,363.83
117,275.94
896,639.77
2,744,295.53

6,861,475.84
500,000.00
100,199.98
817,294.48
126,161.89
8,405,132.19
6,578,693.16

999,700.00
2,834,697.63

2,492,500.00
251,795.53

3,492,200.00
3,086,493.16

รวม

* เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน เป็นการจ่ายซื้อตามมูลค่าพาร์ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระ
แล้วของบริษัทย่อย
บัญชีส่วนต่ํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จํานวนเงิน 19,828.00 บาท
เป็นจํานวนเงินที่บริษัท มิลล์แพค จํากัด ได้เรียกคืนเงินปันผลที่ได้จ่ายเกินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท มิลล์แพค จํากัด สูงขึ้นในจํานวนเดียวกัน
13. โครงการลงทุนในต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนเพื่อโครงการจัดตั้งบริษัทย่อยในมณฑลเทียนจินประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจดทะเบียน รายการจ่ายเพื่อโครงการลงทุนในต่างประเทศ
ตามบัญชี ประกอบด้วย ค่ามัดจําเครื่องจักร ค่าเช่าโรงงาน และบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทได้โอนบัญชีโครงการเงินลงทุนในต่างประเทศ เป็น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้น 10.39 ล้านบาท
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
2554 (บาท)
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

รายการระหว่างปี
จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
รับเข้า

ณ 31 ธ.ค. 54

(โอนออก)
ราคาทุน
ที่ดิน

64,211,520.00

อาคาร

67,328,586.95

-

(38,000.00)

71,491,439.43

138,782,026.38

ส่วนปรับปรุงอาคาร

23,000,024.97

5,989,178.69

(881,691.25)

11,010,509.64

39,118,022.05

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

51,933,043.11

4,733,443.13

(1,868,547.86)

15,852,940.80

70,650,879.18

88,253,053.39 * (8,471,185.59) * 41,379,797.20

346,778,016.57

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 225,616,351.57

16,588,122.00

-

-

80,799,642.00

อุปกรณ์สํานักงาน

13,794,311.61

6,577,264.29

(1,058,075.23)

2,064,544.00

21,378,044.67

ยานพาหนะ

34,652,976.47

21,834,640.18

(4,646,322.94)

-

51,841,293.71

อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

1,225,162.84

98,033,399.36

(8,033,240.00)

(58,610,495.14)

32,614,827.06

งานระหว่างก่อสร้าง

9,985,747.75

74,861,202.18

-

(83,188,735.93)

1,658,214.00

491,747,725.27

316,870,303.22

(24,997,062.87)

-

783,620,965.62

17,266,458.45

3,830,753.52

(19,989.08)

-

21,077,222.89

ส่วนปรับปรุงอาคาร

5,207,386.15

3,672,636.36

(349,004.68)

-

8,531,017.83

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

7,069,262.87

7,474,325.56

(801,882.85)

-

13,741,705.58

44,427,263.08

32,080,463.77

(1,462,659.97)

-

75,045,066.88

5,434,036.12

2,640,087.81

(863,921.52)

-

7,210,202.41

ยานพาหนะ

10,479,403.21

4,224,188.89

(1,782,093.96)

-

12,921,498.14

รวม

89,883,809.88

53,922,455.91

(5,279,552.06)

-

138,526,713.73

สุทธิ

401,863,915.39

รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน

645,094,251.89

* บริษัทมีรายการขายเครื่องจักรและเช่ากลับคืนจํานวน 7.05 ล้านบาท รวมอยู่ในรายการที่เพิ่ม (ลด)

91

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2553 (บาท)
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52

รายการระหว่างปี
จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
รับเข้า

ณ 31 ธ.ค. 53

(โอนออก)
ราคาทุน
ที่ดิน

35,010,030.00

29,201,490.00

-

อาคาร

43,782,659.00

125,136.00

-

23,420,791.98

67,328,586.95

ส่วนปรับปรุงอาคาร

16,581,817.84

5,621,521.64

-

796,685.49

23,000,024.97

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

21,894,559.81

22,001,000.10

-

8,037,483.20

51,933,043.11

9,904,326.54

225,616,351.57

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 122,965,543.47
อุปกรณ์สํานักงาน

126,908,821.56 * (34,162,340.00) *

-

64,211,520.00

8,982,747.20

4,811,564.41

-

-

13,794,311.61

19,587,420.62

16,598,383.08

(1,532,827.23)

-

34,652,976.47

อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

1,613,157.45

9,516,331.93

-

(9,904,326.54)

1,225,162.84

งานระหว่างก่อสร้าง

18,127,969.54

24,112,738.88

-

(32,254,960.67)

9,985,747.75

288,545,904.90

238,896,987.60

16,791,232.97

475,225.48

17,170.76

ยานพาหนะ

รวม

(35,695,167.23)

-

491,747,725.27

-

-

17,266,458.45

5,190,215.39

-

-

5,207,386.15

2,779,540.94

4,289,721.93

-

-

7,069,262.87

34,865,330.18

24,241,922.21

-

44,427,263.08

อุปกรณ์สํานักงาน

3,319,060.50

2,114,975.62

-

-

5,434,036.12

ยานพาหนะ

6,134,398.15

5,877,829.29

(1,532,824.23)

-

10,479,403.21

รวม

63,906,733.50

42,189,889.92

(16,212,813.54)

-

89,883,809.88

สุทธิ

224,639,171.40

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

(14,679,989.31)

401,863,915.39

* บริษัทมีรายการขายเครื่องจักรและเช่ากลับคืนจํานวน 13.38 ล้านบาท รวมอยู่ในรายการที่เพิ่ม (ลด)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2554 (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

รายการระหว่างปี
จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดตามบัญชี
รับเข้า

ณ 31 ธ.ค. 54

(โอนออก)

ราคาทุน
ที่ดิน

64,211,520.00

16,588,122.00

อาคาร

53,218,137.10

-

(38,000.00)

71,491,439.43

124,671,576.53

ส่วนปรับปรุงอาคาร

22,804,787.54

4,206,634.00

(881,691.25)

11,010,509.64

37,140,239.93

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

50,668,685.69

4,718,635.92

(1,868,547.86)

15,852,940.80

69,371,714.55

41,522,962.37 * (8,471,185.59) * 41,379,797.20

297,576,416.24

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 223,144,842.26

-

80,799,642.00

อุปกรณ์สํานักงาน

13,588,352.20

6,042,524.19

(969,644.82)

2,064,544.00

20,725,775.57

ยานพาหนะ

32,503,443.76

21,834,640.18

(2,496,790.23)

-

51,841,293.71

อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

1,225,162.84

97,975,119.36

(8,033,240.00)

(58,610,495.14)

32,556,547.06

งานระหว่างก่อสร้าง

9,985,747.75

74,861,202.18

-

(83,188,735.93)

1,658,214.00

471,350,679.14

267,749,840.20

(22,759,099.75)

-

716,341,419.59

อาคาร

3,881,726.81

3,130,870.34

(19,989.08)

-

6,992,608.07

ส่วนปรับปรุงอาคาร

5,178,020.46

3,311,488.74

(349,004.68)

-

8,140,504.52

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

6,686,168.51

7,232,631.46

(801,882.85)

-

13,116,917.12

43,041,742.56

28,941,939.84

(1,462,659.97)

-

70,521,022.43

อุปกรณ์สํานักงาน

5,273,385.80

2,572,575.45

(775,498.11)

-

7,070,463.14

ยานพาหนะ

9,857,511.55

4,154,697.20

(1,090,710.61)

-

12,921,498.14

รวม

73,918,555.69

49,344,203.03

(4,499,745.30)

-

118,763,013.42

สุทธิ

397,432,123.45

รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

597,578,406.17

* บริษัทมีรายการขายเครื่องจักรและเช่ากลับคืนจํานวน 7.05 ล้านบาท รวมอยู่ในรายการที่เพิ่ม (ลด)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52

2553 (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จํานวนที่เพิ่มขึ้น จํานวนที่ลดลง

28,000.00
2,615,995.22
3,823,531.62
3,180,096.10
4,523,920.62
1,613,157.45
15,784,701.01

64,211,520.00
64,211,520.00
29,797,345.12
23,420,791.98
53,218,137.10
21,980,102.05
796,685.49
22,804,787.54
40,015,207.27
8,037,483.20
50,668,685.69
223,379,324.10 * (13,962,340.00) * 9,904,326.54 223,144,842.26
10,408,256.10
13,588,352.20
29,512,350.37
(1,532,827.23)
32,503,443.76
9,516,331.93
(9,904,326.54)
1,225,162.84
42,240,708.42
(32,254,960.67)
9,985,747.75
471,061,145.36 (15,495,167.23)
471,350,679.14

7,328.71
85,936.11
595,351.89
1,995,474.26
2,763,417.58
5,447,508.55
10,337,192.46

3,881,726.81
5,170,691.75
6,600,232.40
43,347,093.58
3,277,911.54
8,626,918.20
70,904,574.28

(900,702.91)
(1,532,824.23)
(2,433,527.14)

รับเข้า
(โอนออก)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

3,881,726.81
5,178,020.46
6,686,168.51
43,041,742.56
5,273,385.80
9,857,511.55
73,918,555.69
397,432,123.45

* บริษัทมีรายการขายเครื่องจักรและเช่ากลับคืน บางส่วนจํานวน 13.38 ล้านบาท รวมอยู่ในรายการ
เพิ่ม(ลด)
ค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ค่าเสือ่ มราคาสําหรับปี

2554
46,908,788.33
6,171,968.71
53,080,757.04

2553
34,437,689.61
7,752,200.31
42,189,889.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
43,069,351.18
26,910,710.75
5,583,468.49
5,308,389.09
48,652,819.67
32,219,099.84
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทมีการบันทึกดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อการก่อสร้างอาคารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รวมเป็นจํานวนเงิน 1,915,653.17 บาท
ในระหว่างปี 2554 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายส่วนงานผลิต รวมจํานวนเงิน 262.49
ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยซื้อที่ดินที่ชลบุรี 16.59 ล้านบาท การก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่
ที่ชลบุรีและปรับปรุงอาคารเก่าที่สมุทรสาคร 78.38 ล้านบาท ติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องจักร 20.57 ล้านบาท
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานสําหรับเปิดสายการผลิตใหม่ 117.01 ล้านบาท ซื้อยานพาหนะ 21.83 ล้าน
บาทและอุปกรณ์สํานักงาน 8.11 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อดําเนินงาน
รวม 40.92 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ 38.93 ล้านบาท ส่วน
ปรับปรุงพื้นที่เช่า 1.71 ล้านบาท และอื่นๆ 0.28 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อเปิดดําเนินงาน
ใหม่รวม 13.00 ล้านบาท การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ 12.61 ล้านบาท และ
อื่นๆ 0.39 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2554 บริษัทมีการขายสินทรัพย์ถาวรให้แก่บริษัทย่อย และกิจการอื่น จําแนกได้ดังนี้
บาท
ราคาขาย*

ราคาตามบัญชี

ส่วนต่างการซื้อ

กําไร(ขาดทุน)

สินทรัพย์กลุ่ม

จากการขาย

กิจการเดียวกัน
บริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคาร

69,050.69

69,050.69

-

-

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

14,807.21

14,807.21

-

-

7,391,227.45

2,589,214.03

69,637.68

193,737.81

193,737.81

-

7,668,823.16

2,866,809.74

69,637.68

4,732,375.74

7,492,729.00

7,233,203.39

-

259,525.61

194,841.12

409.00

-

194,432.12

1,658,878.51

1,406,079.62

40,129.41

212,669.48

9,346,448.63

8,639,692.01

40,129.41

666,627.21

17,015,271.79

11,506,501.75

109,767.09

5,399,002.55

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน

4,732,375.74
-

กิจการอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
รายได้การขายและเช่ากลับคืนตัดบัญชี
รวมกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์

268,639.19
5,667,642.14

* ราคาขายเป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ในระหว่ า ง ปี 2554 และ 2553 บริ ษั ท ได้ ข ายเครื่ องจัก รจํา นวน 3 เครื่ อง และ 5 เครื่ อง ราคาทุ น
7,134,783.26 บาท และ 13,382,340.00 บาท ตามลําดับ ให้กับบริษัทลีสซิ่งในประเทศ ในราคาทุนเดิม และ
ทําการเช่ากลับคืนมาโดยเข้าเกณฑ์สัญญาเช่าการเงิน การทํารายการดังกล่าวส่งผลให้มียอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ(บาท)
2554
2553
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
11,011,078.51
9,564,724.23
รายได้รอตัดจากการขายและเช่ากลับคืน
460,538.84
689,828.39
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายและเช่ากลับคืน
ตัดบัญชีจํานวน 268,639.19 บาท และ 86,251.04 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมี ผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจการเดียวกั น
จํานวนเงิน 8,305,236.68 บาท และ 8,342,096.30 บาท ตามลําดับ บริษัทบันทึกผลต่างราคาซื้อกับราคาตาม
บัญชีจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากบริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด ไว้ในบัญชี “ผลต่างจาก
การซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจการเดียวกัน” แสดงแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนจํานวนรวม 22.59 ล้านบาท และ
4.04 ล้านบาท ตามลําดับที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาข้างต้น บางส่วนได้จํานองเป็นหลักประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
ในประเทศ ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 17 และ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีการทําประกันวินาศภัยเพื่อคุ้มครองให้แก่สินทรัพย์ถาวร
เหล่ า นี้ ได้ แ ก่ ยานพาหนะทั้ ง หมด อาคารและสิ่ง ปลูก สร้า งที่ตั้ ง อยู่ ที่ ก รุ ง เทพฯและสมุ ทรสาคร และ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และชลบุรี โดยผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินและบริษัทลีสซิ่ง
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
2554 (บาท)
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

รายการระหว่างปี

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2553

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

8,859,755.14
-

355,014.94
2,407,130.00

-

9,214,770.08
2,407,130.00

8,859,755.14

2,762,144.94

-

11,621,900.08

4,855,751.14

1,519,558.67

-

6,375,309.81

4,855,751.44

1,519,558.67

-

6,375,309.81

4,004,004.00

ณ 31 ธ.ค. 2554

5,246,590.27
2553 (บาท)
งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
หัก ตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

รายการระหว่างปี

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2552

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

7,900,205.14

959,550.00

-

8,859,755.14

7,900,205.14

959,550.00

-

8,859,755.14

3,135,907.08

1,719,844.06

-

4,855,751.14

3,135,907.08

1,719,844.06

-

4,855,751.44

4,764,298.06

จํานวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 2553

4,004,004.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
2554 (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

รายการระหว่างปี

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2553

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

จํานวนที่ลดลง

8,859,755.14
-

2,407,130.00

-

8,859,755.14
2,407,130.00

8,859,755.14

2,407,130.00

-

11,266,885.14

4,855,751.14

1,496,157.31

-

6,351,908.45

4,855,751.14

1,496,157.31

-

6,351,908.45

4,004,004.00

ณ 31 ธ.ค. 2554

4,914,976.69
2553 (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
หัก ตัดจําหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

รายการระหว่างปี

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 2552

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

5,297,781.58

3,561,973.56

-

8,859,755.14

5,297,781.58

3,561,973.56

-

8,859,755.14

2,652,334.20

2,203,416.94

-

4,855,751.14

2,652,334.20

2,203,416.94

-

4,855,751.14

2,645,447.38

จํานวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 2553

4,004,004.00

ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษัทลงทุนในระบบ ERP สาขาชลบุรีและสมุทรสาคร จํานวน 2.41
ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการทั้งโรงงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
เข้าระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชีได้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินค้ําประกัน
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
เงินมัดจําค่าเช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

3,866,391.60
5,440,333.29
2,045,314.58

7,921,806.60
4,854,465.78
34,500.00

765,323.60
4,920,333.29
34,100.00

3,080,816.60
4,854,465.78
34,500.00

11,352,039.47

12,810,772.38

5,719,756.89

7,969,782.38

ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

ยอดยกมาต้นปี
บวก เพิ่มระหว่างปี
หัก ตัดจ่ายระหว่างปี

4,854,465.78
1,886,900.00
(1,301,032.49)

5,205,831.76
2,094,038.52
(2,445,404.50)

4,854,465.78
1,366,900.00
(1,301,032.49)

5,205,831.76
2,094,038.52
(2,445,404.50)

ยอดคงเหลือปลายปี

5,440,333.29

4,854,465.78

4,920,333.29

4,854,465.78

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืม T/R
เงินกู้ยืมแฟคเตอริ่ง
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
MOR
MOR+0.25
MOR-0.50
4.00
7.50

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
4,534,006.69
80,000,000.00
80,000,000.00
85,000,000.00
16,426,130.98
9,985,624.93
191,411,755.91
84,534,006.69
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 10 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR ต่อปี และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ MOR+0.25 ต่อปี และวงเงิน 85 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR-0.50 ต่อปี และวงเงินการเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิต และทําทรัสต์รีซีทสําหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ วงเงิน 85 ล้านบาท (รวม
วงเงินทั้งสิ้น 260 ล้านบาท) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและของกรรมการบริษัทและเครื่องจักรของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์จาก
การทําประกันวินาศภัยทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งกรรมการ
บริษัทได้ร่วมค้ําประกันเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 14)
18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน
เงิน 694,086.97 บาทโดยไม่มีการทําสัญญาและไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันแล้วทั้งจํานวน
19. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
วงเงินกู้ที่ 1 วงเงิน 54 ล้านบาท
วงเงินกูท้ ี่ 2 วงเงิน 20 ล้านบาท
วงเงินกู้ที่ 3 วงเงิน 85 ล้านบาท
วงเงินกู้ที่ 4 วงเงิน 45 ล้านบาท
วงเงินกู้ที่ 5 วงเงิน 110 ล้านบาท
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

4,902,000.00
10,100,000.00
82,198,000.00
20,555,144.00
108,500,000.00
226,255,144.00
(58,122,000.00)
168,133,144.00

32,958,000.00
16,700,000.00
49,658,000.00
(34,656,000.00)
15,002,000.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (วงเงิน 314 ล้านบาท) ประกอบด้วย
วงเงินกู้ที่ 1 (วงเงิน 54 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 บริษัทได้ทําสัญญากู้ยืมเงินจํานวนเงินต้น
54 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี มีการผ่อนชําระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 24 งวดเดือน งวดละ 2,338,000 บาท งวด
สุดท้าย 226,000 บาท โดยเริ่มชําระในงวดแรกวันที่ 30 เมษายน 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
วงเงินกู้ที่ 2 (วงเงิน 20 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมจํานวนเงินต้น
20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี มีการผ่อน
ชําระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 36 งวดเดือน งวดละ 550,000 บาท
งวดสุดท้าย 570,000 บาทโดยเริ่มชําระในงวดแรกวันที่ 31
กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
วงเงินกู้ที่ 3 (วงเงิน 85 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมจํานวน
เงินต้น 85 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีการผ่อน
ชําระคืนเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 ชําระงวดละ 467,000 บาท
เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ชําระงวดละ
1,520,000 บาท และเดือนมิถุนายน 2559 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 4 (วงเงิน 45 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมจํานวน
เงินต้น 45 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีการผ่อน
ชําระคืนเงินต้น ไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 ชําระงวดละ 750,000
บาท และเดือนธันวาคม 2558 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 5 (วงเงิน 110 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ทําสัญญาเงินกู้ยืมจํานวนเงิน
ต้น 110 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อ ยละ MLR ต่อปี มีการผ่อน
ชําระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 48 งวดเดือน นับถัดจากเดือนที่
เบิกรับเงินกู้งวดแรกไปเริ่มเดือนกรกฎาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไข
การผ่อนชําระดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 ชําระงวดละ 250,000 บาท
งวดที่ 13 ถึงงวดที่ 47 ชําระงวดละ 2,980,000 บาท
งวดที่ 48 ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและของกรรมการ
บริษัทและเครื่องจักรของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ รวมทั้งกรรมการบริษัทได้ร่วมค้ําประกันเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 14)
บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญ ญาที่สําคัญ ได้แก่ การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน
หนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) ไม่เกิน 3 เท่า (อัตรานี้ให้คงไว้ในถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และ
ให้คงไว้ไม่เกินกว่า 2.5 เท่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ถึงสิ้นปี 2556 หลังจากนั้นให้คงไว้ไม่เกินกว่า 1.5
เท่า จนครบระยะเวลาตามสัญญาวงเงิน ) และอัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี้สิน
หมุนเวียนรวม (Current ratio) จํานวนไม่น้อยกว่า 0.80 เท่า (อัตรานี้ให้คงไว้ในถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ของปี
2555 หลังจากนั้นให้คงไว้ไม่ต่ํากว่า 1.0 เท่า จนครบระยะเวลาตามสัญญาวงเงิน) การไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่า
เฉพาะกาลหรือประจําปีเว้นแต่ได้ชําระหนี้ตามสัญญา การคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชีตามวิธีสัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

2553

ดอกเบี้ย

ภาษีซื้อ

รอตัด

รอตัด

ยอดชําระ

เงินต้น

ดอกเบี้ย

ภาษีซื้อ

รอตัด

รอตัด

ยอดชําระ

34,920,133.65

2,988,938.07

-

37,909,071.72

26,290,895.53

3,427,560.95

-

29,718,456.48

จากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

28,136,113.39

1,726,779.19

-

29,862,892.58

38,834,930.53

2,004,955.24

-

40,839,885.77

รวม

63,056,247.04

4,715,717.26

-

67,771,964.30

65,125,826.06

5,432,516.19

-

70,558,342.25

ดอกเบี้ย

ภาษีซื้อ

ยอดชําระ

รอตัด

รอตัด

ถึงกําหนดการจ่ายชําระหลัง

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
เงินต้น
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

2553

ดอกเบี้ย

ภาษีซื้อ

รอตัด

รอตัด

ยอดชําระ

เงินต้น

34,920,133.65

2,988,938.07

-

37,909,071.72

25,892,713.01

3,352,607.11

-

29,245,320.12

จากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

28,136,113.39

1,726,779.19

-

29,862,892.58

38,134,425.08

1,956,328.12

-

40,090,753.20

รวม

63,056,247.04

4,715,717.26

-

67,771,964.30

64,027,138.09

5,308,935.23

-

69,336,073.32

ถึงกําหนดการจ่ายชําระหลัง
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(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ในระหว่าง ปี 2554 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าการเงินจํานวน 9 สัญญา เพื่อซื้อยานพาหนะและเครื่องจักร
มูลค่าตามสัญญา 28,601,093.02 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่องจักร ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศรวม 7 แห่ง จํานวน 21 สัญญา มูลค่าตามสัญญา
รวมเป็นเงิน 124,186,208.66 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาผ่อนชําระ 36 - 60 งวดเดือน จ่ายชําระ
งวดเดือนละ 3,159,089.31 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเมื่อ
สิ้นสุดตามสัญญาเช่าได้ทั้ง 21 สัญญา เป็นเงินรวม 25,405,310.68 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทและ
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิ นส่ วนที่ ถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ใ นส่วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 12,510,565.00
12,510,565.00
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
2,662,303.00
2,597,478.50
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี
(128,019.00)
(128,019.00)
โอนภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ให้บริษัทย่อย
(1,113,144.50)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 15,044,849.00
13,866,880.00
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(80,101.00)
(80,101.00)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สุทธิ
14,964,748.00
13,786,779.00
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(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

1,191,542.23
269,083.64
603,727.13
2,064,353.00
469,931.00
2,534,284.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
อัตราการทุพพลภาพ
22. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

รายได้รอตัดจากการขายและเช่ากลับคืน
ประมาณการค่าปรับปรุงพื้นที่เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

3.75%
3%
6 - 18%
15 - 85%
5% ของตาราง
อัตรามรณะ

1,152,259.99
266,662.00
600,446.51
2,019,368.50
450,091.00
2,469,459.50
บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
3.75%
3%
6 - 18%
15 - 85%
5% ของตาราง
อัตรามรณะ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
460,538.84
689,828.39
300,000.00
20,000.00
231,422.75
480,538.84
1,221,251.14
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(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รายได้รอตัดจากการขายและเช่ากลับคืน ทยอยตัดจ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการค่าปรับปรุงพื้นที่เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าบันทึกรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของต้นทุนปรับปรุง
อาคารเช่าประมาณการจากภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเลิกสัญญาเช่าอาคาร
23. ทุนเรือนหุ้น
จากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิม 184,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท โดยทุนที่เพิ่มจํานวน 36,000,000
บาท เป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 36,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
จากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารแปรสภาพบริษั ท เป็ น บริษั ท มหาชนจํา กั ด และนํ า บริ ษั ท เข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
3. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 220,000,000 บาท เป็น 276,000,000 บาท โดยทุนที่
เพิ่มจํานวน 56,000,000 บาท เป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 112,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
จากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 184,000,000 บาท โดยทุนที่เพิ่มจํานวน 54,000,000
บาท เป็นการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 54,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553
24. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบั ญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ ซึ่ง กํ าหนดให้บริ ษั ทจั ดสรรสํา รองตาม
กฎหมายด้วยจํานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่า
สํารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกล่าวจะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
25. การจัดสรรกําไรสะสม
บริษัทใหญ่
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 274.00 บาท เป็นจํานวนเงินรวม
ทั้งหมด 50,416,000.00 และให้มีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเป็นจํานวนเงิน
5,664,869.36 บาท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 543.48
บาท เป็นจํานวนเงินรวม 100,000,320.00 บาท และให้มีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไร
สําหรับปี โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็นจํานวนเงิน 2,254,895.42 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้กําหนดวันจ่ายเงินปันผล และได้ดําเนินการจ่ายจริงแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554
กิจการอื่นที่มีการควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 13.75 บาท เป็นจํานวนเงิน
รวมทั้งหมด 6,050,000.00 บาท
26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติ
อนุ มั ติใ ห้ จัดตั้ งกองทุ นสํา รองเลี้ย งชีพ ตามกฎหมายว่ าด้ วยกองทุ นสํารองเลี้ย งชีพ ตามข้อบั งคั บตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2544
ฉบั บลงวันที่ 24 มี นาคม 2546 โดยแต่งตั้งบริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุ นรวม ไทยพาณิชย์ จํากั ด เป็น
ผู้จัดการกองทุน
รายการค่าใช้จ่ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
572,240.03
539,533.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
27. วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหนึ่งแห่งหลายวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็น
วงเงิน 595.50 ล้านบาท และ 2.50 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ สินเชื่อ
เงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะยาว การให้ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
และการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทําทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการเบิกใช้แล้วหลาย
วงเงินรวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 530.04 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 65.46 ล้านบาท และ 2.50 ล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ วงเงินดังกล่าวค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 14)
และที่ดินของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันและกรรมการค้ําประกันเต็มวงเงิน ตลอดจนยกผลประโยชน์จากการทํา
ประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงินแห่งนั้น
28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยค่า ตอบแทนที ่เ ป็น ตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที่เ กี ่ย วข้อ ง และค่า ตอบแทน
กรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

37,465,278.81

30,758,069.00

2554
36,969,428.43

2553
30,758,069.00

603,727.13

-

600,446.51

-

-

-

-

-

38,069,005.94

30,758,069.00

37,569,874.94

30,758,069.00

29. ภาษีเงินได้
บริษัทได้คํานวณกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีทางภาษีโดยการนํารายการบวกกลับสําหรับรายการที่มิให้
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีมาบวกหรือหักและนํารายการหักออกสําหรับส่วนที่ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีมา
หักหรือบวกตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

2554

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป
และงานระหว่างทํา
ซื้อสินค้าสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย

(30,560,183.57)
71,651,530.62
857,147,161.54
217,468,312.69
54,600,315.71

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2553

887,968.29
58,600,539.41
711,694,958.30
191,036,328.95
45,912,761.15

(15,465,020.27)
71,651,530.62
782,805,435.60
207,398,350.34
50,148,976.98

887,968.29
58,600,539.41
711,694,958.30
190,391,606.67
33,745,431.87

31. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับ ปีด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ที่ออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(บาท)
(หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

2554
145,236,252.67
395,221,917.81
0.37

2553
112,214,695.52
260,000,000.00
0.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
145,586,250.28 120,556,791.82
395,221,917.81 260,000,000.00
0.37
0.46

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทได้คํานวณกําไรต่อหุ้น สําหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 ขึ้นใหม่ โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ําหนักที่ถือเสมือนว่าได้ทําการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23 (2)
32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติก
ประเภทบรรจุภัณฑ์น้ํามันเครื่องยนต์ อาหาร ประเภทนม และชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 2 ประเทศ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ในงบการเงินรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ประเทศไทย
รายได้จากการขาย
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากส่วนงาน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รวม

2554

2553

2554

2553

2554

2553

1,585,718,722.77

1,371,330,913.85

54,455,310.95

-

1,640,174,033.72

1,371,330,913.85

349,268,107.49

282,161,732.72

4,938,552.36

-

354,206,659.85

282,161,732.72

108
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(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
33. สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาวดังนี้
33.1 บริษั ท ย่อยในต่า งประเทศแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าอาคารโรงงานกั บ บริษั ทแห่งหนึ่ง ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มีอัตราค่า
เช่าเดือนละ 652,789.39 บาท (129,707 หยวน อัตราแลกเปลี่ยน ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ
5.0328 บาทต่อหยวน)
33.2 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าที่ดินที่เป็น ที่ตั้งโรงงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 134,360.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าทรัพย์สินและบริการตาม
สัญญาคงเหลือสรุปดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

9,445,792.68
10,098,582.07
-

6,968,160.00
6,968,160.00
-

2554
-

2553
6,968,160.00
6,968,160.00
-

34. สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทใหญ่
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ประเภท 6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้รับ
ยกเว้นได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560) ได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุน
ประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ตามบั ตรส่งเสริมการลงทุนที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สําหรับอุตสาหกรรม
ต่างๆ ประเภท 6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่
ได้รับยกเว้นได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2562) ได้รับอนุญาตให้นําผล
ขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2567)
ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษั ทจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนด
ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
35. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศ ซึ่งแยกส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
(หมายเหตุ 34)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

370,656,258.77
1,259,478.99
371,915,737.76

2554
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
การลงทุน
1,269,517,774.95
2,242,374.58
1,271,760,149.53

รวม

1,640,174,033.72
3,501,853.57
1,643,675,887.29

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
(หมายเหตุ 34)

2553
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
การลงทุน

190,436,595.15
604,995.41
191,041,590.56

1,180,894,318.70
13,274,591.48
1,194,168,910.18

รวม

1,371,330,913.85
13,879,586.89
1,385,210,500.74

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
(หมายเหตุ 34)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

370,656,258.77
1,259,478.99
371,915,737.76

2554
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
การลงทุน
1,216,804,675.65
10,140,899.64
1,226,945,575.29

รวม

1,587,460,934.42
11,400,378.63
1,598,861,313.05

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน
(หมายเหตุ 34)

2553
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
การลงทุน

190,436,595.15
604,995.41
191,041,590.56

1,178,896,267.19
7,420,505.26
1,186,316,772.45

รวม

1,369,332,862.34
8,025,500.67
1,377,358,363.01
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
36. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสําคัญ และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย
มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ดี โดยจํานวนที่อาจ
ต้องสูญเสียสูงสุดจากการให้สินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมี ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ความเสี่ยงของบริษัทและ
บริษัทย่อยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เนื่องจาก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ย งด้า นสภาพคล่องอาจเกิ ดจากการที่บริษั ท และบริษั ทย่อยไม่ส ามารถขายสินทรัพย์ ทาง
การเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม บริษัท และบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องดังปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินชําระ
ค่าสินค้าจากลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันกันกับการจ่ายชําระหนี้ทางการค้า
สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร และลูกหนี้
การค้าซึ่งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วแสดงในมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท และ
บริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าค่าซื้อสินค้าและเครื่องจักรเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เฉพาะบริษัทมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน 43,960,000 เยน ที่อัตราแลกเปลี่ยน 36.60
บาทต่อ 100 เยน (ดูหมายเหตุ 37)
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(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
หนี้สิน
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
478,889.15
31.8319
ยูโร
63,426.14
41.3397
เยน
39,830,000.00
0.4124
หยวน
805,528.17
5.1130
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สิน
478,889.15
63,426.14
39,830,000.00

อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.8319
41.3397
0.4124

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน
หนี้สิน
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
268,912.44
30.2963
ยูโร
43,770.06
40.2464
เยน
43,960,000.00
0.3742
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กําหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
37. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิ ดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เฉพาะบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับการ
สั่งซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นคงเหลือ (ดูหมายเหตุ 36) ดังนี้
สกุลเงิน
จํานวนเงินที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ซื้อ
เยน
43,960,000.00
0.3660 บาท
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
39. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
39.1 บริษัทได้ให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ําประกันการใช้ไฟฟ้าในโรงงานเป็น
จํานวน 9.31 ล้านบาท
39.2 บริษั ท ได้ใ ห้ธ นาคารผู้ใ ห้สินเชื่อหลัก กั บบริษั ทออกหนัง สือค้ําประกั นสัญญาซื้อขายของ
บริษัทกับบริษัทคู่สัญญาเป็นจํานวนเงิน 87.06 ล้านบาท
39.3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 บริษัทได้ทําสัญญาก่อสร้างอาคารโรงงาน และสํานักงานสาขากับ
บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง มูลค่าตามสัญญา จํานวน 86.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทมีการจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจํานวน 82.52 ล้านบาท บริษัทมี
ภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 3.62 ล้านบาท
39.4 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จํานวน
เงิน 55.70 ล้านบาท
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
40.1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานแก่บริษัท มิลล์แพค จํากัด ใน
อัตราค่าเช่าเดือนละ 120,000.00 บาท กําหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2558
40.2 ความคืบหน้าของการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
40.2.1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ หุ้น ของบริษัท
จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยได้รับพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ (MAI) และข้อยกเว้นซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งต่อมาบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว
40.2.2 วันที่ 20-22 กุ ม ภาพั นธ์ 2555 บริษั ทได้ดํา เนินการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนจํานวน
112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 56,000,000.00 บาท โดย
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน จํานวน 108,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย 3.60 บาทต่อหุ้น รวม
จํานวนเงิน 388,800,000.00 บาท และเสนอขายหุ้นต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริ ษั ท จํ า นวน 4,000,000 หุ้ น ราคาเสนอขาย 3.60 บาทต่ อ หุ้ น รวมจํ า นวนเงิ น
14,400,000.00 บาท รวมมูลค่าของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย 403,200,000.00 บาท เรียกชําระทั้ง
จํานวนและยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
40.2.3 กําหนดวันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ครั้งแรกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
40.2.4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
41. การแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ในปี 2553 บริษัทจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรจากบริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จํากัด โดยได้แสดงมูลค่า
ทรัพย์สินในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สูงไปจํานวน 249,999.00 บาท ทําให้บัญชีส่วนต่างจากการซื้อ
สินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกันต่ําไปด้วยจํานวนเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงงบการเงินปี 2553 ใหม่ เพื่อ
แก้ ไ ขข้ อผิด พลาดที่ เกิ ดขึ้ น โดยปรับปรุ งบัญ ชีที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ล ดลง 249,999.00 บาท และ
ปรับปรุงบัญชีส่วนต่างจากการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกันเพิ่มขึ้น ในจํานวนเดียวกัน รายการปรับปรุง
นี้ ทําให้สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 249,999.00 บาท แต่อย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิสําหรับปี 2553 ตามที่รายงานไปแล้ว
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
42. การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไม่
มีผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้เคยแสดงไว้เดิม
43. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกจากกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
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AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders and Board of Directors of
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
I have audited the accompanying consolidated statement of financial position of Panjawattana
Plastic Public Company Limited and its subsidiaries as at December 31, 2011, and the related consolidated
statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows and the statement of financial
position of Panjawattana Plastic Public Company Limited as at December 31, 2011 and 2010, and the related
statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended.
These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and
completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on
my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those
standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall
financial statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects
the consolidated financial position of Panjawattana Plastic Public Company Limited and its subsidiaries as at
December 31, 2011, and the consolidated results of their operations, the consolidated changes in shareholders’
equity and their consolidated cash flows for the year then ended and the financial statements referred to above
present fairly, in all material respects the financial position of Panjawattana Plastic Public Company Limited as
at December 31, 2011 and 2010, and the results of its operations and the changes in shareholders' equity for the
years then ended, in accordance with generally accepted accounting principles.
*****/2
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-2As described in the note to the financial statement No. 2 (b), the company’s management
has prepared the consolidated statement of financial position as at December 31, 2010 by including financial
position of Panjawatana Marketing Co., Ltd., Millpack Co., Ltd., and Aligant Packaging Co., Ltd., which are
under the common control. Although, as at December 31, 2010, the Company does not hold shares in these
three companies, but to comparative purposes the Company has prepared the consolidated statement of
financial position in 2010 under the assumption that these three entities are always under the common control
of the Company.
As described in the note to the financial statement No. 3.3, for the year ended December 31,
2011, the Company has adopted revised financial reporting standards, which issued by Federation of
Accounting Professions (FAP). It requires compliance with the financial statements for the period beginning
on or after January 1, 2011 onwards in order to prepare and present this financial statement. The financial
statement for December 31, 2010 have been presented in accordance with the new format in order to comply
with the financial statement for the year ended December 31, 2011.

(Miss Chantra Wongsri-Udomporn)

Certified Public Accountant
Registration No. 4996
Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
February 24, 2012
2012/101/0370
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010
ASSETS
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Note
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
- Related Companies
- Other Companies
Short - term loans to related person and
related companies
Inventories - net
Other account receivable - related companies
Deposit from the acquisition of assets
Deposit paid to mold
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiaries
Investment in a foreign country project
Property, plant and equipment - net
Computer software - net
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

3.5, 7
3.6, 8
6

6, 9
3.7, 10
6, 13

11

3.9, 12
13
3.10, 14, 41
3.12, 15
16

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

52,796,555.71

22,419,943.75

16,218,691.21

5,875,263.05

305,750,805.20
305,750,805.20

219,675,689.31
219,675,689.31

4,141,754.19
295,192,318.19
299,334,072.38

6,576,575.14
216,087,901.18
222,664,476.32

123,681,508.90
22,387,707.68
10,038,473.02
14,354,682.44
529,009,732.95

2,000,000.00
73,521,045.04
16,413.80
13,530,257.20
6,013,426.00
4,943,547.72
342,120,322.82

10,693,850.00
106,852,327.77
6,347,273.02
8,483,831.26
10,038,473.02
8,947,406.44
466,915,925.10

73,521,045.04
1,766,665.87
13,530,257.20
6,013,426.00
4,360,507.52
327,731,641.00

645,094,251.89
5,246,590.27
11,352,039.47
661,692,881.63
1,190,702,614.58

10,394,945.19
401,863,915.39
4,004,004.00
12,810,772.38
429,073,636.96
771,193,959.78

97,286,807.20
597,578,406.17
4,914,976.69
5,719,756.89
705,499,946.95
1,172,415,872.05

10,394,945.19
397,432,123.45
4,004,004.00
7,969,782.38
419,800,855.02
747,532,496.02

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Note
Current liabilitities
Bank overdrafts and short-term loans from financial
institutions
Trade accounts payable
- Related companies
- Other companies
Current portion of long-term liabilities
- Long-term loans
- Liabilities under financial lease contracts
- Provision employee benefit liabilities
Short-term loans from related person
Other account payable - related companies
Account payable from purchase fixed asset other companies
Accrued corporate income tax
Accrued expenses
Deposit received to mold
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans - net
Liabilities under financial lease contracts - net
Provision employee benefit liabilities - net
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

17

191,411,755.91

84,534,006.69

191,411,755.91

84,534,006.69

6

275,250.22
266,200,486.88
266,475,737.10

374,735.94
169,313,501.90
169,688,237.84

28,765,379.86
241,131,059.34
269,896,439.20

374,735.94
169,313,501.90
169,688,237.84

19
20
21
6, 18
6

58,122,000.00
34,920,133.65
80,101.00
-

34,656,000.00
26,290,895.53
694,086.97
-

58,122,000.00
34,920,133.65
80,101.00
304,751.00

34,656,000.00
25,892,713.01
666,803.78

19,653,479.83
18,649,645.56
40,005,778.50
10,823,100.00
5,974,658.50
646,116,390.05

12,287,318.06
27,019,164.02
29,672,247.12
2,689,331.65
10,357,111.89
397,888,399.77

14,944,213.05
18,535,819.71
37,281,599.51
10,823,100.00
5,397,302.82
641,717,215.85

12,287,318.06
26,312,362.47
29,213,977.27
2,689,331.65
5,768,212.96
391,708,963.73

168,133,144.00
28,136,113.39
14,964,748.00
480,538.84
211,714,544.23
857,830,934.28

15,002,000.00
38,834,930.53
1,221,251.14
55,058,181.67
452,946,581.44

168,133,144.00
28,136,113.39
13,786,779.00
480,538.84
210,536,575.23
852,253,791.08

15,002,000.00
38,134,425.08
1,221,251.14
54,357,676.22
446,066,639.95

19
20
21
22

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2011 AND 2010
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONT.)
Baht
Note

Consolidated financial statements
2011
2010

Shareholders' equity
Share capital
23
Authorized share capital
552,000,000 ordinary shares of Baht 0.50 each
276,000,000.00
184,000 ordinary shares of Baht 1,000.00 each
Issued and fully paid-up share capital
440,000,000 ordinary shares of Baht 0.50 each
220,000,000.00
184,000 ordinary shares of Baht 1,000.00 each
Retained earnings
Appropriated
legal reserve
25
7,919,764.78
Unappropriated
91,855,458.96
Other components of equity
Differences on the fixed assets acquired under common
control company
14, 41
Deficits from business combination under
common control company
12
3,086,493.16
Differences from translation of foreign entity
5,022,916.39
Total equity attributable to equity holders
of the parent company
327,884,633.29
Non - controlling interests
4,987,047.01
Total shareholders' equity
332,871,680.30
Total liabilities and shareholders' equity
1,190,702,614.58

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

276,000,000.00
184,000,000.00

184,000,000.00
220,000,000.00

184,000,000.00

117,465,856.07

184,000,000.00

7,919,764.78
100,547,552.87

125,807,952.37

-

(8,305,236.68)

(8,342,096.30)

-

-

-

301,465,856.07
16,781,522.27
318,247,378.34
771,193,959.78

320,162,080.97
320,162,080.97
1,172,415,872.05

301,465,856.07
301,465,856.07
747,532,496.02

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Note
3.4, 1(C )
Revenues
6, 34, 35 1,640,174,033.72
Sales
Gain (loss) on sales of fixed assets
975,388.81
6, 34, 35
Other income
2,526,464.76
Total revenues
1,643,675,887.29
3.4, 1(C )
Expenses
6 1,285,967,373.87
Cost of sales
Selling expense
43,055,828.49
6
Administrative expenses
70,099,711.76
28
Management benefit and director's remuneration
38,069,005.94
Financial cost
20,851,028.33
Total expenses
1,458,042,948.39
Profit before income tax expenses
185,632,938.90
3.21,
29,
34
Income tax expenses
40,332,296.33
Profit for the years
145,300,642.57
Other comprehensive income
Differences on the fixed assets acquired under common
control company
Deficits from business combination under common control 12
Differences from translation of foreign entity
Total comprehensive income for the years
Profit attributable to
Equity holders of the parent company
Non - controlling interests of the subsidiary
Total comprehensive income attributable to
Equity holders of the parent company
Non - controlling interests of the subsidiary
Earnings per share
3.17, 31
Basic earnings per share
Profit attributable to equity holders of the parent company

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

1,371,330,913.85
8,640,983.10
5,238,603.79
1,385,210,500.74

1,587,460,934.42
5,667,642.14
5,732,736.49
1,598,861,313.05

1,369,332,862.34
2,013,208.96
6,012,291.71
1,377,358,363.01

1,089,169,181.13
34,065,841.23
59,518,739.87
30,758,069.00
11,058,641.67
1,224,570,472.90
160,640,027.84
41,242,485.42
119,397,542.42

1,250,703,436.08
41,136,871.12
63,419,246.21
37,569,874.94
20,754,832.55
1,413,584,260.90
185,277,052.15
39,690,801.87
145,586,250.28

1,088,594,164.19
33,700,460.95
55,925,605.33
30,758,069.00
9,752,476.02
1,218,730,775.49
158,627,587.52
38,070,795.70
120,556,791.82

3,086,493.16
5,022,916.39
153,410,052.12

119,397,542.42

36,859.62
145,623,109.90

(8,342,096.30)
112,214,695.52

145,236,252.67
64,389.90
145,300,642.57

112,214,695.52
7,182,846.90
119,397,542.42

145,586,250.28
145,586,250.28

120,556,791.82
120,556,791.82

153,345,662.22
64,389.90
153,410,052.12

112,214,695.52
7,182,846.90
119,397,542.42

145,623,109.90
145,623,109.90

112,214,695.52
112,214,695.52

0.37

0.43
119,397,542.42

0.37

0.46

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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23
25
25
12

21

7,919,764.78
7,919,764.78

220,000,000.00

-

184,000,000.00
36,000,000.00
-

130,000,000.00
23 54,000,000.00
184,000,000.00

Notes to financial statements form an integral part of these statements.

Consolidated financial statement
Balance as at January 1, 2010
Increase in share capital
Decreasing of share capital from non-controlling interest
Decreasing of dividend from noncontrolling interest
Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2010 (before adjust)
The effect of change in accounting policy;
Employee benefit
Balance as at December 31, 2010 (restated)
Increase in share capital
Legal reserve
Dividend
Dividend received from non-controlling interest
Increasing of paid-up share capital from
non-controlling interest
Non-controlling interest reduced from purchase the
entity by the parent company
Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2011

Note

Issued and
paid-up
share capial

145,236,252.67
91,855,458.96

(12,510,565.00)
104,955,291.07
(7,919,764.78)
(150,416,320.00)
-

5,251,160.55
112,214,695.52
117,465,856.07

3,086,493.16
3,086,493.16

-

-

5,022,916.39
5,022,916.39

-

-

Baht
Equity holders of the parent company
Retained earnings
Other components of equity
Legal reserve
unappropriated
Deficits from
Differences from
unappropriated
business combination
translation of
under common control
foreign entity

153,345,662.22
327,884,633.29

(12,510,565.00)
288,955,291.07
36,000,000.00
(150,416,320.00)
-

135,251,160.55
54,000,000.00
112,214,695.52
301,465,856.07

Total
equity attributable
to equity holders
of the parent company

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010

(6,578,693.16)
64,389.90
4,987,047.01

16,781,522.27
(6,050,000.00)
19,828.00
750,000.00

103,929,513.37
(48,750,000.00)
(45,580,838.00)
7,182,846.90
16,781,522.27

Non - controlling
interests

(6,578,693.16)
153,410,052.12
332,871,680.30

(12,510,565.00)
305,736,813.34
36,000,000.00
(156,466,320.00)
19,828.00
750,000.00

239,180,673.92
54,000,000.00
(48,750,000.00)
(45,580,838.00)
119,397,542.42
318,247,378.34

Total
shareholders' equity

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010
Baht
Issued and
paid-up

Retained earnings
Legal reserve

Differences on the

Total

unappropriated fixed assets aequired

share capial

under common

Note

control company

Separate financial statement
Balance as at January 1, 2010
Increase in share capital
Total comprehensive income for the year

23

Balance as at December 31, 2010 (before adjust)
Retrospective restatement of errors

130,000,000.00

-

5,251,160.55

54,000,000.00
-

-

120,556,791.82

54,000,000.00
(8,092,097.30) 112,464,694.52

184,000,000.00

-

125,807,952.37

(8,092,097.30) 301,715,855.07

41

-

-

-

21

-

-

(12,510,565.00)

184,000,000.00

-

113,297,387.37

36,000,000.00

-

-

135,251,160.55

(249,999.00)

(249,999.00)

The effective of change in accounting policy;
Employee benefit
Balance as at December 31, 2010 (restated)
Increase in share capital

23

Legal reserve

25

-

Dividend

25

-

Total comprehensive income for the year
Balance as at December 31, 2011

220,000,000.00

-

7,919,764.78

-

(12,510,565.00)

(8,342,096.30) 288,955,291.07
-

36,000,000.00

(7,919,764.78)

-

-

(150,416,320.00)

-

(150,416,320.00)

-

145,586,250.28

36,859.62

145,623,109.90

7,919,764.78 100,547,552.87

-

(8,305,236.68) 320,162,080.97

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Cash flows from operating activities :
Profit for the year
Reconciliations of net profit (loss) to net cash provided by
(used in) operating activities :
Allowance for doubtful accounts (reversal)
Allowance for declining in value of inventories
Depreciation and amortization
Amortization of mold
(Gain) loss on exchange rate
(Gain) loss on sales of fixed assets
Loss on write off fixed assets
Provision for employee benefit

Interest income
Interest expenses
Income tax expenses
Net profit (loss) provided by operating activities before changes
in operating assets and liabilities
(Increase) decrease in operating assets
Trade accounts receivable
- Related companies
- Other companies
Short-term loans to related person
Short-term loans to related companies
Inventories
Other account receivable - related companies
Deposit paid to mold
Other current assets
Mold for amortization
Other non-current assets

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

145,300,642.57

119,397,542.42

145,586,250.28

120,556,791.82

1,292,746.12
54,600,315.71
1,301,032.49
741,456.65
(975,388.81)
1,536,214.68
2,662,303.00
20,851,028.33
40,332,296.33

(1,431,025.10)
46,118,474.80
2,445,404.50
(183,171.37)
(8,640,983.10)
11,058,641.67
41,242,485.42

900,336.52
50,148,976.98
1,301,032.49
152,260.93
(5,667,642.14)
1,536,214.68
2,597,478.50
(173,167.16)
20,754,832.55
39,690,801.87

1,087,177.55
33,745,431.87
2,445,404.50
(183,171.37)
(2,013,208.96)
(1,873,333.79)
7,923,442.62
38,070,795.70

267,642,647.07

210,007,369.24

256,827,375.50

199,759,329.94

(86,075,115.89)
2,000,000.00
(51,453,209.98)
16,413.80
(4,025,047.02)
(9,411,134.72)
(1,886,900.00)
2,044,600.42

(18,047,805.51)
1,603,333.78
(8,457,763.61)
8,206.90
(3,459,226.00)
1,194,164.42
(2,094,038.52)
1,381,986.70

2,434,820.95
40,168,640.24
(79,104,417.01) (132,934,740.09)
48,000,000.00
(10,196,600.00)
(34,231,619.25) (10,203,073.85)
(2,759,411.98)
1,239,128.00
(4,025,047.02) (3,459,226.00)
4,040,810.70
(52,085.03)
(1,366,900.00) (2,094,038.52)
2,315,893.00
2,800,986.70

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Increase (decrease) in operating liabilities
Trade accounts payable
- Related companies
- Other companies
Other account payable-related companies
Other account payable
Accrued expense
Deposit received to mold
Other current liabilities
Other liabilities
Cash provided by (used in) operating activities
Cash received from interest income
Payment of employee benefit liabilities
Payment of transferring on employee benefit
liabilities to a subsidiary company
Payment of corporate income tax and withholding income tax
Net cash provided by (used in) operating activities
Cash flows from investing activities :
(Increase) decrease in deposit at bank with obligation
Cash paid for investment in a foreign country project
Cash paid for investment in subsidiaries
Cash paid to non-controlling interests-decrease of share capital
Cash paid dividend to non-controlling interest
Cash received from non-controlling interest on paid-up share capital
Cash received from dividend from non-controling interest
Cash paid for non-controlling interests
Cash received from sales of fixed assets
Cash paid for purchase of fixed assets
Cash paid for differences on the fixed assets acquired under
common control company
Cash paid for deposit from purchase of fixed assets
Cash paid for purchare of computer software
Net cash provided by (used in) investing activities

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

(99,485.72)
(906,895.63) 28,390,643.92 (50,231,206.04)
96,335,636.92
5,115,289.00
71,266,209.38 134,054,073.38
(1,283,999.99)
(362,052.78) (29,765,434.89)
(14,798,230.12)
10,333,531.38
(720,906.33)
8,067,622.24
16,000,063.77
8,133,768.35
(490,668.35)
8,133,768.35
(490,668.35)
(4,382,453.39) (1,421,179.01)
(370,910.14)
74,873.69
(511,421.75)
171,422.75
(512,598.09)
228,661,829.47 167,801,059.72 248,547,587.77 212,866,622.95
27,261.84
123,081.72
(128,019.00)
(128,019.00)
(48,701,814.79)
179,831,995.68

(1,113,144.50)
(36,242,448.01) (47,467,344.63)
131,558,611.71 199,866,341.48

(25,061,172.25)
187,928,532.42

1,009,500.00
1,009,500.00
(10,394,945.19)
(10,394,945.19)
(97,286,807.20)
(48,750,000.00)
(6,050,000.00) (45,580,838.00)
750,000.00
19,828.00
(3,492,200.00)
9,346,447.63
44,512,384.71
17,015,270.79
15,764,676.44
(228,213,736.23) (141,117,323.83) (198,487,692.01) (326,133,400.32)
(72,907.47) (8,342,096.30)
(22,387,707.68) (13,530,257.20) (8,483,831.26) (13,530,257.20)
(2,762,144.94)
(976,550.00) (2,407,130.00) (2,884,888.65)
(252,789,513.22) (214,828,029.51) (289,723,097.15) (344,511,411.22)

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Cash flows from financing activities :
Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Increase (decrease) in short-term loans from related person-net
Cash received from long-term from financial institution
Cash paid for long-term loans
Cash received from increase in sharecapital
Cash paid for dividend
Cash paid for liabilities under financial lease contract payable
Cash paid for interest expenses
Net cash provided by (used in) financing activities
Differences from translation of foreign entity
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, at beginning of the year
Cash and cash equivalents, at end of the year
Supplemental disclosure of cash flows information :Cash and cash equivalents consisted of
Deposits from purchase of fixed assets, paid in
the previous period
Account payable from purchase fixed asset - other companies
Liabilities under financial lease contracts
Estimation liabilities on rental area improvement cost
for leasehold termination
Amortization of income on the sale and lease back assets
Increasing in fixed asset from loan T/R

90,261,509.65
(694,086.97)
219,305,144.00
(42,708,000.00)
36,000,000.00
(150,416,000.00)
(30,670,672.07)
(22,766,681.50)
98,311,213.11
5,022,916.39
30,376,611.96
22,419,943.75
52,796,555.71

Separate financial statements
2011
2010
(Restated)

64,534,006.69
90,261,509.65
84,534,006.69
(356,041.91)
(313,163.62)
20,000,000.00 219,305,144.00
74,000,000.00
(24,342,000.00) (42,708,000.00) (24,342,000.00)
54,000,000.00
36,000,000.00
54,000,000.00
(150,416,000.00)
(19,817,118.95) (29,571,984.10) (19,449,951.20)
(11,058,641.67) (22,670,485.72) (7,923,442.62)
82,960,204.16 100,200,183.83 160,505,449.25
(309,213.64) 10,343,428.16
3,922,570.45
22,729,157.39
5,875,263.05
1,952,692.60
22,419,943.75
16,218,691.21
5,875,263.05

13,530,257.20
7,366,161.77
28,601,093.02

10,177,862.25
83,477,089.29

13,530,257.20
2,656,894.99
28,601,093.02

10,177,862.25
12,287,318.06
83,477,089.29

42,312.31
16,426,130.98

300,000.00
689,828.39
-

42,312.31
16,426,130.98

300,000.00
689,828.39
-

Notes to financial statements form an integral part of these statements.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2011 AND 2010
1. GENERAL INFORMATION
(a) Legal status and address
The Company was registered to be a limited company on November 30, 1987.
The Company was registered to be a public company on September 8, 2011.
The address of its registered office is as follows :
19, 21 Soi Ekachai 63, Ekachai Road, Kwang Bangbon, Khet Bangbon, Bangkok 10150,
Thailand.
As at December 31, 2011 and 2010, the operating branches are as follows :
No.
Branch
Address
1
Samuthsakorn
28 Moo 2 Chaimongkol Subdistrict, Muang District,
Samuthsakorn Province 74000, Thailand.
2
Bangkok
19, 21 Soi Ekachai 63, Ekachai Road, Kwang Bangbon,
Khet Bangbon, Bangkok 10150, Thailand.
3
Chonburi
150/53 Moo 9 NongKham Subdistrict, Sriracha District,
Chonburi Province 20110, Thailand.
4
Chonburi
150/62 Moo 9 NongKham Subdistric, Sriracha District,
Chonburi Province 20110, Thailand.
(b)
(c)

Nature of the Company’s business
The Company’s main businesses are manufacturer and distributor of packaging, automotive
parts and materials from plastic imitation.
Business restructuring of the group’s companies
Since beginning of the first quarter of the year 2010, the management of the Company’s
group has gradually restructured the business of the group because the Company has prepared to
offer its shares to the public for the first time (IPO) on the Stock Exchange of Thailand. The
management has decided to stop running business of two subsidiaries that are in the manufacturer
and distribution of packaging products. Moreover, all their fixed assets including the commercial
activities, such as customer base, business system, loan facilities of financial institutions,
production technology, etc., are transferred to the Company. All employees of those companies to
be under the Company’s operations. For this reason, resulting in the Company’s assets and
liabilities increased by a large number of all items. And a great number on current sales amounts
when compared to the previous year as shown in its financial statements for the year ended
December 31, 2010 onwards.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONT.)
DECEMBER 31, 2011 AND 2010
2. CRITERIA FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
a) This consolidated financial statement has included the financial statement of the year ended December
31, 2011 of Panjawattana Plastic Public Company Limited and its subsidiaries, as well as the mutually
controlled entity or has the significant influence as follows:
Shareholding ratio
(Percentage of registered shares amount)
Company

Type

Location

2011

2010

Manufacturer of packaging

Bangkok

99.98%

-

Trading of lid

Bangkok

99.97%

-

Manufacturer of packaging

Tienjin (China)

100.00%

-

Bangkok

-

-

Subsidiaries
Millpack Co., Ltd.
Aligant Packaging Co., Ltd.
Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.

A combination of entities or business under common control:Panjawatana Maketing Co., Ltd.

Manufacturer (Dormant)

b) The Company has included the financial statement of subsidiaries and the mutually controlled entity or
has the significant influence in the consolidated financial statement since the acquisition date (date that
the Company has authority to control the subsidiaries and the mutually controlled entity or has the
significant influence) to the date that the Company has ended its authority to control the subsidiaries
and the mutually controlled entity or has the significant influence.
As the result, the Company’s management has prepared the consolidated statement of financial
position as at December 31, 2010 by including financial position of Panjawatana Marketing Co., Ltd.,
Millpack Co., Ltd., and Aligant Packaging Co., Ltd., which are under the common control. Although,
as at December 31, 2010, the Company does not hold shares in these three companies, but to
comparative purposes the Company has prepared the consolidated statement of financial position in
2010 under the assumption that these three entities are always under the common control of the
Company.
c) The financial statement of the subsidiaries and the mutually controlled entity or has the significant
influence has been prepared by adoption of significant accounting policies the same as the financial
statement of the Company.
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONT.)
DECEMBER 31, 2011 AND 2010
d) Assets and liabilities as specified in the financial statement of the subsidiaries, which established in
foreign countries, are converted into Thai Baht at the date of exchange rate specified in statement of
financial position. For converted revenues and expenses into Thai baht by using monthly average
exchange rates and difference from the conversion have been shown in transaction of “Differences
from translation of foreign entity” in shareholders’ equity.
e) The remaining balances for significant transactions between the Company and its subsidiaries and the
mutually controlled entity or has the significant influence have been deleted from the consolidated
financial statement.
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1 Basis for preparation of the financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards
prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547 by
complying with the financial reporting standards for Publicly Accountable Entities. The presentation
of the financial statements has been made in compliance with the Notification of the Department of
Business Development, the Ministry of Commerce, re : the financial statements presentation for public
limited company, issued under the Accounting Act B.E.2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the
Company. The financial statements in English language have been translated from such financial
statements in Thai language.
3.2 New accounting standards and financial reporting standards effective for using in 2010.
During the years 2010 and 2011, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued
Notifications to mandate the use of the revised 2009, new issued of accounting standards, financial
reporting standards and the interpretations of which they are effective for using in the periods
beginning on or after January 1, 2011 as follows:
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements
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PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY, PANJAWATANA PLASTIC COMPANY LIMITED)
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONT.)
DECEMBER 31, 2011 AND 2010
TAS 2 (revised 2009) Inventories
TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2009) Events after the Reporting Period
TAS 11 (revised 2009) Construction Contracts
TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2009) Leases
TAS 18 (revised 2009) Revenue
TAS 19 Employee Benefits
TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures
TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2009) Investments in Associates
TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 31 (revised 2009) Interests in Joint Ventures
TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting
TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets
TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets
TAS 40 (revised 2009) Investment Property
TFRS 2 Share-based Payment
TFRS 3 (revised 2009) Business Combinations
TFRS 5 (revised 2009) Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
TSIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
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The management of the Company has assessed the effect of these accounting standards and
financial reporting standards and believes that they will not have any significant impact on the
financial statements for this year. However, TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial
Statements, TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment and TAS 19 Employee
Benefits of which the Company has adopted of using in this year, have the effects of changes in the
Company’s accounting policies as disclosed in Note 3.3. These changes of accountings policies
mostly affect to the presentation of financial statements in new format and prospective adjustment,
except for the accounting standards of Employee Benefits which the company has adopted by
adjusting to the beginning retained earnings in full amount.
3.3 Changes in accounting policies
Since January 1, 2011, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note
3.2, the Company has changed its accounting policies as follows :
TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements
Under the revised TAS, a set of financial statements comprises :
Statement of financial position;
Statement of comprehensive income;
Statement of changes in shareholders’ equity;
Statement of cash flows; and
Notes to the financial statements.
TAS 19 Employee Benefits
Under the new policy, the Company has the obligations in respect of the severance payments to
employees upon retirement under the Company’s article and labour law. The Company treats these
severance payment obligation as a defined benefit plan. Previously, this obligation was recognized as
occurred. The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified
independent actuary, using the projected unit credit method. Such determination is made based on
various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality
rate and inflation rates.
The Company has opted to record the entire amount of this liability as an adjustment to retained
earning as at January 1, 2011, in accordance with the transitional provisions of TAS 19.
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3.4 Recognition of revenues and expenses
Sale of goods
Sale of goods are recognised upon delivery and the significant risks and rewards of
ownership of the goods have passed to the buyer. And the Company and its subsidiaries will not
recognized the revenues, if the management retains either continuing managerial involvement or
effective control over the goods sold or unable to measured reliably on the amount of revenues and
its costs or having uncertainty on return of the goods sold.
Interest income
The Company and its subsidiaries recognized interest income on the accrued basis by
consider the effective rate.
Other income and expense
The Company and its subsidiaries recognized other incomes and expenses based on the accrual
basis.
3.5 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at bank, and all highly liquid investments
with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
3.6 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable and other accounts receivable are stated at their invoice value less
allowance for doubtful accounts (if any).
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful
accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The
allowance is generally base on collection experiences and analysis of the debtor aging.
3.7 Inventories
Inventories are stated at cost in the first in - first out method or at the lower of cost and net
realizable value.
Cost comprises all cost of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing
the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories and
work-in progress, cost includes an appropriate share of overheads based on normal operating capacity.
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The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the
acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs
incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs necessary to make the sale.
An allowance is made for all deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving inventories.
Mold cost paid by the Company incurred by hiring outside suppliers. Normally, the
Company jointed with customers to design a mold instruction. The Company shall transfer mold
costs to cost of sales when they are delivered and accepted by customers.
3.8 Mold for amortization
Mold for amortization is used to manufacture goods for customers. The Company is paying
for the mold and later charged customers based on agreed number of pieces produced and sold to
such customers. The Company will amortizate the cost of mold to be the cost of sales according to
items produced and sold to customers which is determined base on the estimated number of
production unit can be made available throughout the usage period as agreed between the parties.
3.9 Investment in subsidiaries
Subsidiaries are entities over which the Company has the power to control their financial
and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting
rights. The financial statements of the subsidiaries are consolidated from the date the Company
exercises control over the subsidiaries until the date that control power ceases.
Investments in subsidiaries are stated at cost net from allowance on impairment (if any) in
the separate financial statements.
3.10 Property, plant and equipment
Property is stated at cost less impairment loss (if any).
Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss (if any).
The initial perception value
Cost of property, plant and equipment comprises the purchase price including import duty, tax
on non-refundable and other direct costs associated with providing the property is in good condition to
be valid for the purpose (e.g. the cost of site preparation, the initial cost of transportation and storage,
cost of installation, fees visual life, estimated expenditure on transport and dispose of or demolish,
location and restoration after the required assets) of trade discounts and taxes are to be returned must
be deducted from the purchase price.
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Remaining value at the disabled
The Company and its subsidiaries have estimated remaining value at the disabled machine,
some plant and equipment. The value of the remaining 10 percent of the cost of the first to acquire
property.
Depreciation
Depreciation are computed from cost less remaining value by the straight-line method based
on the estimated useful lives of each asset. The estimated useful lives and remaining value at the
disabled of the assets are as follows :years
Residual Value
at disabled date
Plant
20, 30
No
Improvement on building
5, 10
No
Support machine system
5, 10
10% of Cost Price
Machinery and equipment
3, 5, 10, 15
10% of Cost Price
Office equipment
5
10% of Cost Price
Vehicle
5, 7, 10
Market value
The Company and its subsidiaries do not charge for depreciation of property and assets under
construction and installation. Repair and maintenance are changed to the statements of comprehensive
income during the period incurred. The cost of significant improvement is recorded in the book value
of assets if it is probable that the improvements will enable them to benefit returns over the use of the
benefits without improving the assets acquired. Major renovations are depreciated over the remaining
useful life of the related assets.
Gains and losses on sales of fixed assets is the difference between the sale amount of fixed
assets and the book values. The gains and losses account is presented under the statements of
comprehensive income.
The Company and its subsidiaries recognize the interest expense arose from construction in
progress as capitalized to be cost of property.
Estimated costs of asset decommission, removal and renovation have to be included as asset
costs and subject to annual depreciation.
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The depreciation charge has to be determined separately for each significant part of an asset,
when each of components has material cost compare to total cost of such asset.
The Company and its subsidiaries have to review the residual value and useful life of assets
base on consistency basis.
3.11 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that
necessarily takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part of
the cost of the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest
and other costs arising from such borrowing
3.12 Intangible assets
Intangible assets are stated at cost less amortization and net loss on impairment (if any).
Amortization
Amortization recorded as an expense in the statements of comprehensive income calculated
by the straight - line basis period is expected to receive economic benefits of each type of
intangible assets. Long expected economic benefits are listed below.
Computer software

years
5

3.13 Impairment of assets
The Company and its subsidiaries reviews the impairment of assets for property, plant and
equipment and other assets whenever events indicate that the carrying value of an asset exceeds its
recoverable amount. The review is made for individual assets or for the cash-generating unit.
In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company and
its subsidiaries will recognize the impairment losses in the statements of comprehensive income.
And this impairment losses shall be reversed to be an other income, when impairment indications
moved or declined.
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3.14 Employee Benefits
Short-term employment benefits
The Company and its subsidiaries recognize salary, wage, bonus and contributions to social
security fund and provident fund as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined contribution plans)
The Company and its subsidiaries have jointed with its employees to establish a provident
fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The
fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company and its subsidiaries contributions
are recognized as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments that it
must pay to the employees upon retirement under the labor law and other employee benefit plans. The
Company and its subsidiaries treat these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles
by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover
rate, mortality rate, and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized
immediately in profit or loss.
The Company and its subsidiaries have opted to record the entire amount of this liability as
an adjustment to retained earnings as at January 1, 2011, in accordance with the transitional
provisions of TAS 19.
3.15 Foreign currency transactions
Items included in the financial statements of each entity in the Company and its subsidiaries
are measured using Thai Baht. The consolidated financial statement are presented in Thai Baht.
Transactions denominated in foreign currencies during the year are translated into Baht at
the rates of exchange ruling on the transaction dates. Realized gains and losses on foreign
exchange transactions are recognized in the statements of comprehensive income as incurred.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial
position date are translated into Baht at the exchange rates ruling at that date. Unrealized gains and
losses on exchange are recognized in the statements of comprehensive income when incurred.
The statements of income and cash flows of foreign entities are translated into the Company
and its subsidiaries’ reporting currency at the average exchange rates for the year and financial
position report are translated at the exchange rates ruling on the financial position report date and
shareholders’ equity is translated at the rates prevailing on the transaction date.
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3.16 Finance lease
Leases of assets that substantially transfer to the Company and its subsidiaries all the rewards
and risks of ownership of assets and that the Company and its subsidiaries intends to exercise the
option of the leases to purchase the assets at the expiration of the lease term, are accounted for as
finance leases.
At the inception of a finance lease, the cost of the asset is recorded together with the
obligation, excluding the interest element, to pay future rentals. Finance charges are charged to the
current period operations at the effective rate of interest.
3.17 Operating lease
Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained
by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are
recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.
3.18 Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.
3.19 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and
individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives
them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and
officers of the company and close members of the family of these individuals and companies
associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance
of the relationship, and not merely the legal form.
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3.20 The Use of Discretion and Critical Accounting Estimates
In preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting
standards in Thailand, the management has to use discretion and estimation regarding matters that
are uncertain as always. Because it affecs to the amount of the revenues, expenses, assets and
liabilities and information shown in notes to financial statements relating to assets and liabilities
that may arise. The actual result might be different from estimated number. The Use of Discretion
and Critical Estimates are as follows:
3.20.1 Lease

In considering the type of lease that it is operating lease or finance lease, the
management has used discretion in assessing the conditions and details of the contract in
order to determine whether the company has transferred or transferred the risks and
benefits of the leased assets.

3.20.2 Allowance for doubtful accounts receivable
In estimating the allowance for doubtful accounts receivable, it requires management
to use discretion in the estimate of losses expected to arise from the inability to receive
repayment from each debtor by taking into payment history, age of outstanding debts, and
financial position as at that moment.
3.20.3 Property, plant and equipment, and depreciation
In calculating the depreciation of plant and equipment, the management is required to
estimate the useful life and salvage value when stop using the equipment and has to review
the useful life and salvage value if such change occurs.
In addition, the management requires reviewing impairment of property, plant and
equipment in each period and record the impairment loss if expected that the recoverable
amount which will be recovered are lower than book values of assets. In this regard,
management is required to use discretion relating to the expected income and expenses in
the future relating to the assets.
3.20.4 Intangible Assets
In recording and measurement of software at the date of acquisition, as well as tested
for impairment in the future, the management requires estimating cash flows expected to be
received in the future from the assets or units of the assets that generate cash, as well as
choose the appropriate discount rate to calculate the present value of those cash flows.
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3.21 Income tax expense
The Company and two subsidiaries record income tax expense, if any, based on the amount
currently payable under the revenue code’s regulation at the tax rate (30%) on taxation profit. The
taxation profit shall be adjusted by adding back with certain forbidding expenses which are not
permitted to charge as the tax-deductible expense and deducting from certain tax-exempt item.
The two subsidiaries records income tax expense, if any, based on the amount currently
payable. Income tax is calculated under the Revenue Code’s regulation at the tax rate as follow:
Tax Rate (%)
2011
2010
Net profit before income tax (Baht)
1 - 150,000
150,001 - 1,000,000
15
15
1,000,001 - 3,000,000
25
25
Over - 3,000,000
30
30
The taxation profit is calculated from net profit before tax adjusting by adding back certain
forbidding expenses and deducting from any excepted both income and expenses in respect of the
regulation in the revenue code.
4. EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO ADOPTION OF NEW ACCOUNTING
STANDARDS
From January 1, 2011, consequent to the adoption of new and revised TFRS, the Company has
affected to the financial statements as follows:
Adjustment of financial statements
Statement of financial position as at December 31, 2011

Retained earnings at December 31, 2010 - as reported
Increase in employee benefit obligations
Decrease in non-controlling interests
Retained earnings at January 1, 2011 (restated)

Baht

Consolidated
Separate
financial statements financial statements
117,465,856.07
125,807,952.37
(12,510,565.00)
(12,510,565.00)
104,955,291.07
113,297,387.37
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Statement of comprehensive income for the year ended December 30, 2011
Baht
Increase in employee expenses resulting in:
Increase in cost of sales
Increase in administrative expenses
Decrease in profit
Decrease in profit attributable to equity holders of the parent
Company
Decrease in profit attributable to non-controlling interests
Decrease in earnings per share;
Basic earnings per share of the parent company (in Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

1,191,542.23
1,342,741.77
2,534,284.00

1,152,259.99
1,317,199.51
2,469,459.50

(2,534,284.00)
-

(2,469,459.50)
-

0.0064

0.0062

5. ISSUE OF NEW INTERPRETATION OF ACCOUNTING STANDARDS DURING THE YEAR
During the year 2011, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to
mandate the use of the new interpretations of accounting standards of which are effective for the fiscal
year beginning on or after January 1, 2013, as follows.
TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non - Depreciable Assets
TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
The management of the Company has assessed the effect of these new interpretations of
accounting standards and believes that they will not have any significant impact on the financial
statements for the year in which they are initially applied
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6. TRANSACTIONS WITH RELATED PERSON AND RELATED COMPANIES
The Company has transactions with its related person and related companies. The significant
related transactions shown in this financial statement are applied by normal prices of business which are
based on general marketing price or inter - company contract price, in case of unable to refer to any
market price.
Relationship conditions :
Name

Country

Relationship

Millpack Co., Ltd.

Thailand

Share and management

Aligant Packaging Co., Ltd.

Thailand

Share and management

Tienjin (China)

Share and management

Thailand

Share and management

C.C.H. Packaging Co., Ltd.

Thailand

Share

Mrs. Malee Hemmontharop

Thailand

Share and management

Mr. Pirun Hemmontharop

Thailand

Share and management

Mr. Kisada Hemmontharop

Thailand

Share

Subsidiaries

Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.
A combination of entities or business under common control:Panjawatana Maketing Co., Ltd.
Other related companies:-

Significant transactions with related companies for the years December 31, 2011 and 2010 are as
follows :
Transaction
Sale

Relationship
Market price less discount

Gain on sales of fixed assets

Mutual agreed price

Other income

Mutual agreed price

Purchase of goods

Market price less discount

Rental and service expenses

Mutual agreed price

Administration expenses

Mutual agreed price
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Baht
Transaction
Sale
A combination of entities or business
under common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Aligant Packaging Co., Ltd.
Gain on sales of fixed assets
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Interest income
A combination of entities or business
Under common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.
Other income
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Aligant Packaging Co., Ltd.
Other related companies:C.C.H. Packaging Co., Ltd.
Purchase of goods
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Other related companies:C.C.H. Packaging Co., Ltd.

Consolidated financial statements
2011
2010

Separate financial statements
2011
2010

-

-

-

4.467,066.00

-

-

3,775,240.85
38,627,550.80
42,402,791.65

-

-

4,732,375.74

-

-

-

-

1,750,252.07

-

-

5,945.21
142,033.31
147,978.52

1,750,252.07

-

-

2,859,811.38
360,000.00

90,000.00

49,855.00
49,855.00

92,040.00
92,040.00

49,855.00
3,269,666.38

92,040.00
182,040.00

-

-

55,346,254.44

-

4,402,262.39
4,402,262.39

5,709,754.86
5,709,754.86

4,402,262.39
59,748,516.83

5,709,754.86
5,709,754.86

34,712,758.95
39,179,824.95
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Baht
Consolidated financial statements
Transaction

2011

Separate financial statements

2010

2011

2010

-

-

-

9,069,610.51

-

-

1,441,014.43

1,344,199.73

-

-

1,441,014.43

10,413,810.24

-

-

102,300.00

613,800.00

-

-

18,927.19

-

1,320.00

-

1,320.00

-

1,320.00

-

122,547.19

Rental and service expenses
A combination of entities or business
under common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Administration expenses
A combination of entities or business
under common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Other related companies:C.C.H. Packaging Co., Ltd.

613,800.00
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Significant balances with related companies as at December 31, 2011 and 2010 are as follows:
Trade account receivable
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Aligant Packaging Co., Ltd.
Short-term loans to related person
Subsidiaries:Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.
Other related companies:Mr.Pirun Hemmontharop
Mr.Kisada Hemmontharop
Other account receivable
A combination of entities or business under
common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Aligant Packaging Co., Ltd.
Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.
Other related companies:C.C.H. Packaging Co., Ltd.
Trade account payable
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.
Other related companies:C.C.H. Packaging Co., Ltd.
Other account payable
A combination of entities or business under
common control:Panjawatana Marketing Co., Ltd.
Subsidiaries:Millpack Co., Ltd.

Consolidated financial statement
2011
2010

Baht

Separate financial statement
2011
2010

-

-

218,352.33
3,923,401.86
4,141,754.19

6,576,575.14
6,576,575.14

-

-

10,693,850.00

-

-

1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

10,693,850.00

-

-

-

-

1,750,252.07

-

-

4,258,550.76
32,100.00
2,056,622.26

-

6,347,273.02

16,413.80
1,766,665.87

-

16,413.80
16,413.80

-

-

28,490,129.64

-

275,250.22
275,250.22

374,735.94
374,735.94

275,250.22
28,765,379.86

374,735.94
374,735.94

-

-

-

220,580.50

-

-

304,751.00
304,751.00

446,223.28
666,803.78
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7. CASH AND CASH EQUIVALENT
Cash and cash equivalents consisted of :-

Cash in hand
Cash at banks - current account
Cash at banks - savings account
Total

Baht

Consolidated financial statements
2011
2010
2,268,649.31
114,947.86
47,581,238.75
20,185,269.26
2,946,667.65
2,119,726.63
52,796,555.71
22,419,943.75

Separate financial statements
2011
2010
280,000.00
110,000.00
12,992,023.56
3,645,536.42
2,946,667.65
2,119,726.63
16,218,691.21
5,875,263.05

Savings accounts earned floating interest rates at the rate of 0.75% per annum.
8. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE, NET
Trade accounts receivable consisted of :-

Baht

Consolidated financial statements
2011
2010
Related Companies
Not yet due
Overdue
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months
Third parties
Not yet due
Overdue
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable, net

Separate financial statements
2011
2010

-

-

4,141,754.19

2,714,977.54

-

-

4,141,754.19

3,861,597.60
6,576,575.14

210,851,314.92

167,322,978.90

201,056,078.17

164,810,426.82

94,866,376.78
33,113.50
305,750,805.20
305,750,805.20
305,750,805.20

51,824,098.43
528,611.98
219,675,689.31
219,675,689.31
219,675,689.31

94,103,126.52
33,113.50
295,192,318.19
299,334,072.38
299,334,072.38

50,748,862.38
528,611.98
216,087,901.18
222,664,476.32
222,664,476.32

The balance of trade accounts receivable of the Company as at December 31, 2011 had already
included the amount of trade accounts receivable of Baht 12,482,031.11, which was sold to the financial
institution at a discount rate. The financial institution now has the claims over this amount.
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9. SHORT-TERM LOANS TO RELATED PERSON AND RELATED COMPANIES
As at December 31, 2011, the Company has a short-term loan to Panjawatana (Tienjin) Plastic
company Limited (Subsidiaries) in total amount of USD 340,000 (in amount of Baht 10,693,850.00). The
interest rate is at 3% per annum, and the receivable has completely repaid all amounts during 1 year.
As at December 31, 2010, a subsidiary has a short-term loan to related person in total amount of
Baht 2,000,000. The loan is in the form of promissory note in payable on demand type, interest rate is at
7% per annum, and the receivable has completely repaid all amounts during 2011.
10. INVENTORIES - NET
Inventories - net consisted of :Baht

Finished goods
Work in process
Raw material
Supplies
Mold
Goods in transit
Less Allowance for diminution at net
realizable value
Inventories - net

Consolidated financial statements
2011
2010
49,009,839.47
23,392,448.05
16,842,896.97
11,900,104.82
37,496,959.14
24,880,861.81
5,074,136.99
1,550,807.91
17,637,600.00
11,265,800.00
1,618,200.00
126,061,432.57
74,608,222.59

Separate financial statements
2011
2010
36,563,369.62
23,392,448.05
14,194,203.52
11,900,104.82
35,393,420.36
24,880,861.81
5,051,248.34
1,550,807.91
17,637,600.00
11,265,800.00
1,618,200.00
108,839,841.84
74,608,222.59

(2,379,923.67)
123,681,508.90

(1,987,514.07)
106,852,327.77

(1,087,177.55)
73,521,045.04

(1,087,177.55)
73,521,045.04

The movement of allowance for diminution at net realizable value during the years were as follow:
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Allowance for diminution at net realizable
value - beginning
Add Reserve within years
Less Transferred out within years
Less Write off within years
Allowance for diminution at net realizable
value – ending

Separate financial statements
2011
2010

1,087,177.55
1,809,714.94
(54,968.82)
(462,000.00)

1,604,798.97
1,087,177.55
(1,604,798.97)

1,087,177.55
1,417,305.34
(54,968.82)
(462,000.00)

1,604,798.97
1,087,177.55
(1,604,798.97)

2,379,923.67

1,087,177.55

1,987,514.07

1,087,177.55
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11. OTHER CURRENT ASSETS
Other current assets consisted of : Baht

Unclaimed - input VAT
Suspense input VAT
Revenue department
Advance
Prepaid expenses
Other account receivable and other
Total

Consolidated financial statements
2011
2010
11,318.46
874,194.28
741,050.89
5,131,882.08
492,789.40
1,488,189.27
1,081,360.24
1,495,356.44
905,791.84
5,353,741.91
1,722,555.35
14,354,682.44
4,943,547.72

Separate financial statements
2011
2010
11,318.46
829,673.64
738,910.41
1,346,274.38
1,081,360.24
1,437,647.78
865,419.71
5,322,592.18
1,674,817.16
8,947,406.44
4,360,507.52

12. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES
Investment in subsidiaries consist of company’s ordinary share as follows:Separate financial statement
Cost method present in
Paid up share capital (Baht)
Name

2011

(%)

2010

2011

Equity method (Baht)
2010

2011

statements of financial position (Baht)

2010

2011

2010

In Thailand
1. Millpack Co., Ltd.
2. Aligant Packaging Co., Ltd.

30,000,000.00

2,500,000.00

99.98

-

36,690,169.42

-

29,992,500.00

-

1,000,000.00

250,000.00

99.97

-

4,263,146.51

-

999,700.00

-

100.00

-

62,857,502.52

-

66,294,607.20

-

103,810,818.45

-

97,286,807.20

-

In Foreign
3. Panjawatana (Tienjin) Plastic Co., Ltd.

66,294,607.20

-

12.1 According to the extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2011 held on January 28,
2011, it has resolution. Approval to invest by opening a subsidiary Company in Tienjin; China to
manufacture plastic packaging. The registered capital is 900,000 U.S.Dollars (approximately Baht
27 million) under the name of Panchawattana (Tienjin) Plastic Company Limited and already
registered on February 14, 2011. Later, at the Board of Directors’ Meeting No.6/2011 dated June
24, 2011, it had the resolution to approve the capital increase by another USD 1,300,000
(approximately Baht 39 million). As at December 31, 2011, the Company had fully paid for such
investment yet.
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12.2 According to the extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2011 held on January 28,
2011, it has resolution. Approval to invest in Milkpack Company Limited by purchasing 997
shares of par value shares, the value is 2,500 per share and total amount of Baht 2,492,500, from
former shareholders. In addition, approval to invest in increase ordinary share in amount of 5,000
shares, the value is 2,500 per shares and total amount is Baht 12,500,000.00. Payment is done on
March 1, 2011. And later, According to the extraordinary general meeting of shareholders
no.2/2011 held on November 30, 2011, it has resolution. Approval to invest in increase ordinary
share in amount of 6,000 share, the value is 2,500 per shares and total amount is Baht
15,000,000.00. Payment is done on December 13, and 27, 2011.
12.3 According to the extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2011 held on January 28,
2011, it has resolution. Approval to invest in Aligant Packaging Company Limited by purchasing
9,997 shares of par value shares, the value is 100 per share and total amount of Baht 999,700, from
former shareholders. Payment is done on March 1, 2011.
At the date of purchase investment in the subsidiaries (on March 1, 2011), there are differences from
book value and investment as following descriptions :
Assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Other current asset
Equipment,net
Deposit
Total
Liabilities
Trade account payable-related company
Short-term loans from related person
Accrued corporate income tax
Accrued expense
Other current liabilities
Total
Net asset value
Cash paid for investment
Varience

Aligant Packaging
Company Limited

Baht
Millpack
Company Limited

Total

440,663.24
6,059,681.56
1,548.25
7.00
4,840,990.00
11,342,890.05

508,679.89
263,737.92
181,034.28
2,687,483.21
3,640,935.30

949,343.13
6,323,419.48
182,582.53
2,687,490.21
4,840,990.00
14,983,825.35

6,861,475.84
100,199.98
537,930.65
8,885.95
7,508,492.42
3,834,397.63
999,700.00
2,834,697.63

500,000.00
279,363.83
117,275.94
896,639.77
2,744,295.53
2,492,500.00
251,795.53

6,861,475.84
500,000.00
100,199.98
817,294.48
126,161.89
8,405,132.19
6,578,693.16
3,492,200.00
3,086,493.16

*The investments values are based on par value of issued and fully paid-up share capital.
Capital deficiency from business combination under common control totaling Baht 19,828 is the
amount that Millpack Company Limited has recalled the dividend that exceed paid to the shareholders
resulting in book value of investments in Millpack Company limited is high in the same amount.
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13. INVESTMENT IN A FOREIGN COUNTRY PROJECT
As at December 31, 2010, the Company has the investment for subsidiaries establishment in China
that are in the registration process. Items paid for investment in a foreign country project as in the
account consisted of deposit of machinery, factory rental . The subsidiary company has already registered
on February 14, 2011. As at March 31, 2011, the Company has transferred account of investment project
in a foreign country to other receivables-related company in the total amount of Baht 10.39 million.
14. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT - NET
Property, plant, and equipment - net consisted of :Balance as at
December 31, 2010
At cost
Land
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles
Equipment in progress
Work in progress
Total
Less Accumulated depreciation
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles
Total
Net book value

2011 (Baht)
Consolidated financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction
Transfer out

Balance as at
December 31, 2011

64,211,520.00
67,328,586.95
23,000,024.97
51,933,043.11
225,616,351.57
13,794,311.61
34,652,976.47
1,225,162.84
9,985,747.75
491,747,725.27

16,588,122.00
5,989,178.69
4,733,443.13
88,253,053.39 *
6,577,264.29
21,834,640.18
98,033,399.36
74,861,202.18
316,870,303.22

(38,000.00)
(881,691.25)
(1,868,547.86)
(8,471,185.59) *
(1,058,075.23)
(4,646,322.94)
(8,033,240.00)
(24,997,062.87)

71,491,439.43
11,010,509.64
15,852,940.80
41,379,797.20
2,064,544.00
(58,610,495.14)
(83,188,735.93)
-

80,799,642.00
138,782,026.38
39,118,022.05
70,650,879.18
346,778,016.57
21,378,044.67
51,841,293.71
32,614,827.06
1,658,214.00
783,620,965.62

17,266,458.45
5,207,386.15
7,069,262.87
44,427,263.08
5,434,036.12
10,479,403.21
89,883,809.88
401,863,915.39

3,830,753.52
3,672,636.36
7,474,325.56
32,080,463.77
2,640,087.81
4,224,188.89
53,922,455.91

(19,978.08)
(349,004.68)
(801,882.85)
(1,462,659.97)
(863,921.52)
(1,782,093.96)
(5,279,852.06)

-

21,077,222.89
8,531,017.83
13,741,705.58
75,045,066.88
7,210,202.41
12,921,498.14
138,526,713.73
645,094,251.89

* The Company has sale and lease back of machine include in addition and deduction in amount
of Baht 7.05 million.
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2010 (Baht)
Consolideted financial statements
Balance as at
December 31, 2009

Movement during the year
Addition

Deduction

Balance as at
Transfer out

December 31, 2010

At cost
Land

35,010,030.00

29,201,490.00

-

-

64,211,520.00

Plant and office building

43,782,659.00

125,136.00

-

23,420,791.98

67,328,586.95

Improvements on building

16,581,817.84

5,621,521.64

-

796,685.49

23,000,024.97

Support machine system

21,894,559.81

22,001,000.10

-

8,037,483.20

51,933,043.11

Machinery and equipment

122,965,543.47

126,908,821.56 *

(34,162,340.00) *

9,904,326.54

225,616,351.57

8,982,747.20

4,811,564.41

-

-

13,794,311.61

19,587,420.62

16,598,383.08

(1,532,827.23)

-

34,652,976.47

1,613,157.45

9,516,331.93

-

(9,904,326.54)

1,225,162.84

18,127,969.54

24,112,738.88

-

(32,254,960.67)

9,985,747.75

288,545,904.90

238,896,987.60

(35,695,167.23)

-

491,747,725.27

16,791,232.97

475,225.48

-

-

17,266,458.45

17,170.76

5,190,215.39

-

-

5,207,386.15

Support machine system

2,779,540.94

4,289,721.93

-

-

7,069,262.87

Machinery and equipment

34,865,330.18

24,241,922.21

(14,679,989.31)

-

44,427,263.08

Office equipment

3,319,060.50

2,114,975.62

-

-

5,434,036.12

Vehicles

6,134,398.15

5,877,829.29

(1,532,824.23)

-

10,479,403.21

Total

63,906,733.50

42,189,889.92

(16,212,813.54)

-

89,883,809.88

Net book value

224,639,171.40

Office equipment
Vehicles
Equipment in progress
Work in progress
Total
Less Accumulated depreciation
Plant and office building
Improvements on building

401,863,915.39

* The Company has sale and lease bank of machine include in addition and deduction in amount of Baht
13.38 million.
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Balance as at
December 31, 2010
(Restated)
At cost
Land
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles
Equipment in progress
Work in progress
Total
Less Accumulated depreciation
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles
Total
Net book value

64,211,520.00
53,218,137.10
22,804,787.54
50,668,685.69
223,144,842.26
13,588,352.20
32,503,443.76
1,225,162.84
9,985,747.75
471,350,679.14
3,881,726.81
5,178,020.46
6,686,168.51
43,041,742.56
5,273,385.80
9,857,511.55
73,918,555.69
397,432,123.45

2011 (Baht)
Separate financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction
Transfer out

16,588,122.00
(38,000.00)
4,206,134.00
(881,691.25)
4,718,635.92
(1,868,547.86)
41,522,962.37 * (8,471,185.59)*
6,042,524.19
(969,644.82)
21,834,640.18
(2,496,790.23)
97,975,119.36
(8,033,240.00)
74,861,202.18
267,749,840.20 (22,759,099.75)
3,130,870.34
3,311,488.74
7,232,631.46
28,941,939.84
2,572,575.45
4,154,697.20
49,344,203.03

(19,989.08)
(349,004.68)
(801,882.85)
(1,462,659.97)
(775,498.11)
(1,090,710.61)
(4,499,745.30)

Balance as at
December 31, 2011

71,491,439.43
11,010,509.64
15,852,940.80
41,379,797.20
2,064,544.00
(58,610,495.14)
(83,188,735.93)
-

80,799,642.00
124,671,576.53
37,140,239.93
69,371,714.55
297,576,416.24
20,725,775.57
51,841,293.71
32,556,547.06
1,658,214.00
716,341,419.59

-

6,992,608.07
8,140,504.52
13,116,917.12
70,521,022.43
7,070,463.14
12,921,498.14
118,763,013.42
597,578,406.17

* The Company has sale and lease back of machine include in addition and deduction in amount of
Baht 7.05 million.
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2010 (Baht)
Separate financial statements
Balance as at
December 31, 2009

Movement during the year
Deduction

Transfer out

64,211,520.00
29,797,345.12
21,980,102.05
40,015,207.27
223,379,324.10 *
10,408,256.10
29,512,350.37
9,516,331.93
42,240,708.42

(13,962,340.00) *
(1,532,827.23)
-

23,420,791.98
796,685.49
8,037,483.20
9,904,326.54
(9,904,326.54)
(32,254,960.67)

64,211,520.00
53,218,137.10
22,804,787.54
50,668,685.69
223,144,842.26
13,588,352.20
32,503,443.76
1,225,162.84
9,985,747.75

15,784,701.01

471,061,145.36

(15,495,167.23)

-

471,350,679.14

7,328.71
85,936.11
595,351.89
1,995,474.26
2,763,417.58

3,881,726.81
5,170,691.75
6,600,232.40
43,347,093.58
3,277,911.54
8,626,918.20

(900,702.91)
(1,532,824.23)

-

3,881,726.81
5,178,020.46
6,686,168.51
43,041,742.56
5,273,385.80
9,857,511.55

Total

5,447,508.55

70,904,574.28

(2,433,527.14)

-

73,918,555.69

Net book value

10,337,192.46

At cost
Land
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles
Equipment in progress
Work in progress
Total
Less Accumulated depreciation
Plant and office building
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles

28,000.00
2,615,995.22
3,823,531.62
3,180,096.10
4,523,920.62
1,613,157.45
-

Addition

Balance as at
December 31, 2010

397,432,123.45

* The Company has sale and lease back of machine include in addition and deduction in amount of
Baht 13.38 million.
Depreciation for the year ended December 31, 2011 and 2010 consist of :
Baht

Cost
Administration expense
Depreciation for the year

Consolidated financial statements
2011
2010
46,908,788.33
34,437,689.61
6,171,968.71
7,752,200.31
53,080,757.04
42,189,889.92

Separate financial statements
2011
2010
43,069,351.18
26,910,710.75
5,583,468.49
5,308,389.09
48,652,819.67
32,219,099.84
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The Company has recorded the interest from loan in order to construct the building for the year
ended December 31, 2011 first quarter total amount of Baht 1,915,653.17
During year 2011, the Company had investments in fixed assets for the production expansion totaling
Baht 262.49 million, consisting mainly of purchases of land in Chonburi for Baht 16.59 million, the new
plant construction in Chonburi and old building improvement for Baht 78.38 million, purchases of support
machine system for Baht 20.57 million, purchases of machineries and factory equipment to open the new
production line for Baht 117.01 million, purchases of vehicles for Baht 21.83 million and office equipment
for Baht 8.11 million.
During year 2011, a subsidiary in foreign had investments in fixed assets for operation totaling Baht
40.92 million, consisting mainly of purchase of machineries and factory equipment for Baht 38.93 million,
purchase of leasehold improvement for Baht 1.71 million and other for Baht 0.28 million.
During year 2011, a subsidiary in Thailand had investments in fixed assets for operation totaling Baht
13.00 million, consisting mainly of purchase of machineries and factory equipment for Baht 12.61 million
and other for baht 0.39 million.
During year 2011, the Company had sold the fixed assets to the related companies and other
companies as classified below.
Sale*

Subsidiaries
Improvements on building
Support machine system
Machinery and equipment
office equipment

Book value

Baht
Differences on the fixed
assets acquired under
control company

Gain (loss) from sale

69,050.69
14,807.21
7,391,227.45
193,737.81
7,668,823.16

69,050.69
14,807.21
2,589,214.03
193,737.81
2,866,809.74

69,637.68
69,637.68

4,732,375.74
4,732,375.74

7,492,729.00
194,841.12
1,658,878.51
9,346,448.63
17,015,271.79
Amortized revenue from sale and leaseback
Total gain from selling of assets

7,233,203.39
409.00
1,406,079.62
8,639,692.01
11,506,501.75

40,129.41
40,129.41
109,767.09

259,525.61
194,432.12
212,669.48
666,627.21
5,399,002.95
268,639.19
5,667,642.14

Third parties
Machinery and equipment
Office equipment
Vehicles

* Sale price is subjected to appraisal value.
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During 2011 and 2010, the Company has sold 3 machineries and 5 machineries at the cost of Baht
7,134,783.26 and Baht 13,382,340.00, respectively, to a local leasing company (at the original cost).
Then, the Company leased back which is eligible financial lease contract.
The transaction resulted in a balance as at December 31, 2011 and 2010 as follows:
Consolidated financial statements /
Separate financial statements (Baht)
2011
2010
Liabilities as in financial lease contract
11,011,078.51
9,564,724.23
Deferred revenue from sale and lease back
460,538.84
689,828.39
For the year ended December 31, 2011 and 2010, the Company has amortization of income on sale
and lease back assets in amount of Baht 268,639.19 and Baht 86,251.04, respectively.
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has the difference from the purchase of assets in
the same entity group in total amount of Baht 8,305,236.68 and Baht 8,342,096.30, respectively. The
Company has recorded the difference between purchase price and selling price from the purchase of
property, plant and equipment from Panjawatana Marketing Company Limited in the account “Differences
on fixed assets acquired under common control company” which separately shown in the shareholders’
equity.
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has total fixed assets at cost of Baht 22.59 million
and 4.04 million, respectively, the depreciation of total fixed assets are already calculated until full useful life
but are still in use.
Land and buildings which acquired as above, some have mortgaged as collateral for loans granted
by local commercial banks as discussed in Note 17 and 19.
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has insured for insurance against loss for
protection of these fixed assets, such as, vehicles in the rate of hundred percent, buildings and
constructions located in Bangkok and Samutsakorn province and assets of the factory located in Bangkok,
Samutsakorn and Chonburi province. Most beneficiaries are lenders from financial institution and leasing
company.
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15. COMPUTER SOFTWARE-NET
Computer software-net consisted of:Balance as at
December 31, 2010
At cost
Computer software
Computer software in progress
Total
Less Accumulated amorization
Computer software
Total
Computer software - net

Balance as at
December 31, 2011

8,859,755.14
8,859,755.14

355,014.94
2,407,130.00
2,762,144.94

-

9,214,770.08
2,407,130.00
11,621,900.08

4,855,751.14
4,855,751.14
4,004,004.00

1,519,558.67
1,519,558.67

-

6,375,309.81
6,375,309.81
5,246,590.27

Balance as at
December 31, 2009
At cost
Computer software
Total
Less Accumulated amorization
Computer software
Total
Computer software - net

2011 (Baht)
Consolidated financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction

2010 (Baht)
Consolidated financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction

Balance as at
December 31, 2010

7,900,205.14
7,900,205.14

959,550.00
959,550.00

-

8,859,755.14
8,859,755.14

3,135,907.08
3,135,907.08
4,764,298.06

1,719,844.06
1,719,844.06

-

4,855,751.14
4,855,751.14
4,004,004.00
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Balance as at
December 31, 2010
At cost
Computer software
Computer software in progress
Total
Less Accumulated amorization
Computer software
Total
Computer software - net

Balance as at
December 31, 2011

8,859,755.14
8,859,755.14

2,407,130.00
2,407,130.00

-

8,859,755.14
2,407,130.00
11,266,885.14

4,855,751.14
4,855,751.14
4,004,004.00

1,496,157.31
1,496,157.31

-

6,351,908.45
6,351,908.45
4,914,976.69

Balance as at
December 31, 2009
At cost
Computer software
Total
Less Accumulated amorization
Computer software
Total
Computer software - net

2011 (Baht)
Seperate financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction

2010 (Baht)
Separate financial statements
Movement during the year
Addition
Deduction

Balance as at
December 31, 2010

5,297,781.58
5,297,781.58

3,561,973.56
3,561,973.56

-

8,859,755.14
8,859,755.14

2,652,334.20
2,652,334.20
2,645,447.38

2,203,416.94
2,203,416.94

-

4,855,751.14
4,855,751.14
4,004,004.00

During the year 2011 and 2010, the Company has invested in ERP systems for branch of Chonburi
and samuthsakorn at cost of Baht 2.41 million and 3.5 million, respectively. The systems are factory
operation management programs which can link into financial information and accounting system.
16. OTHER NON-CURRENT ASSETS
Other non - current assets consisted of :-

Retention
Mold for amortization
Rental deposit
Total

Consolidated financial statements
2011
2010
3,866,391.60
7,921,806.60
5,440,333.29
4,854,465.78
2,045,314.58
34,500.00
11,352,039.47
12,810,772.38

Baht
Separate financial statements
2011
2010
765,323.60
3,080,816.60
4,920,333.29
4,854,465.78
34,100.00
34,500.00
5,719,756.89
7,969,782.38
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Mold for amortization movements are as follow :Baht
Consolidated financial statements
2011

2010

Separate financial statements
2011

2010

Beginning balance

4,854,465.78

5,205,831.76

4,854,465.78

5,205,831.76

Plus increase during the year

1,886,900.00

2,094,038.52

1,366,900.00

2,094,038.52

Less amortized off during the year

(1,301,032.49)

(2,445,404.50)

(1,301,032.49)

(2,445,404.50)

Ending balance

5,440,333.29

4,854,465.78

4,920,333.29

4,854,465.78

17. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Baht
Consolidated financial statements/
Interest rate (%)
Separate financial statements
per annum
2011
2010
Bank overdrafts
MOR
4,534,006.69
Promissory notes
MOR+0.25
80,000,000.00
80,000,000.00
Promissory notes
MOR-0.50
85,000,000.00
Trust receipt
4.00
16,426,130.98
Factoring
7.50
9,985,624.93
Total
191,411,755.91
84,534,006.69
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has bank overdraft in limit of Baht 10 million at
interest rate MOR per annum and has short-term loan in term of promissory note in limit of Baht 80
million at interest rate MOR + 0.25 per annum, and has short-term loan in term of promissory note in
limit of baht 85 million at interest rate MOR-0.50 per annum, opening limit of letter of credit and do trust
receipt for ordering machineries from foreign country in limit of Baht 85 million (Total limit of Baht 260
million) with a local commercial bank. The overdraft and short-term loan lines are secured by mortgage
of property and construction of the Company and its directors and company’s machinery as well as the
benefits from property insurance for using as collateral for credit limit. As such, the committees of the
Company have jointly secured in full limit amount (see note 14).
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18. SHORT-TERM LOANS FROM RELATED PERSON
As at December 31, 2010, a subsidiary has short-term loan from the related person for Baht
694,086.97 with no contract and interest.
As at December 31, 2011, the mentioned subsidiary has repaid the short-term loan from the related
person in all amounts.
19. LONG-TERM LOANS
Long-term loans consist of :-

Loan from a local bank
Loan 1; Amount of Baht 54 million
Loan 2; Amount of Baht 20 million
Loan 3; Amount of Baht 85 million
Loan 4; Amount of Baht 45 million
Loan 5; Amount of Baht 110 million
Less payment due within one year
Net

Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2011
2010
4,902,000.00
10,100,000.00
82,198,000.00
20,555,144.00
108,500,000.00
226,255,144.00
(58,122,000.00)
168,133,144.00

32,958,000.00
16,700,000.00
49,658,000.00
(34,656,000.00)
15,002,000.00

Loan from a local bank consists of :Loan 1st On March 5, 2010, the Company has entered into loan agreement in amount of Baht 54
million at interest rate MLR + 0.25 per annum. Repayment the principle, not included
interest are 24 installments at the amount of Baht 2,338,000 per month, last installment is
Baht 226,000. The first period is starting on April 30, 2010 and finishing on March 31,
2012.
nd
Loan 2 On March 5, 2010, the Company has entered into loan agreement in amount of Baht 20
million at interest rate MLR + 0.25 per annum. Repayment the principle, not included
interest are 36 installments at the amount of Baht 550,000 per month, last installment is
Baht 570,000. The first period on July 31, 2010 and finishing on June 30, 2013.
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Loan 3rd On November 16, 2010, the Company has entered into loan agreement in amount of Baht
85 million with the interest rate MLR percent per annum. Repayment the principle, not
included interest are 60 installments at the amount of Baht 467,000 per month. The rate
for January 2012 to May 2016 is Baht 1,520,000 per installment and the rest amount will
be repaid on June 2016.
th
Loan 4 On November 16, 2010, the Company has entered into loan agreement in amount of Baht
45 million with the interest rate MLR percent per annum. Repayment the principle, not
included interest are 60 installments. The rate for August 2011 to November 2015 is
Baht 750,000 per installment and the rest amount will be repaid on December 2015.
th
Loan 5 On June 6, 2011, the Company has entered into loan agreement in amount of Baht 110
million with the interest rate MLR percent per annum. Repayment the principle, not
included interest are 48 installments after receipt the loan, starting on July 2011. Due
payment are as follow:
Installment 1-12 Baht is Baht 250,000 per installment
Installment 13-47 Baht is Baht 2,980,000 per installment
Installment 48 rest amount will be repaid
The loans facilities mentioned above are secured in full amounts by land and building of the
Company and by the Company’s director and by machineries of the Company and its insurance benefits.
(see note 14)
The Company must comply with the significant covenants under the loan agreement, such as
having to maintain Debt to Equity Ratio not over than 3 times (this rate is allowed until the ended of
quarterly 1 of the year 2012, and not over than 2.5 times during the quarterly 2 of the year 2012 through
the year-ended 2013, afterwards until the end of loan period is allowed not over 1.5 time), and, Liquidity
ratio : current ratio not less than 0.8 time (this rate is allowed until the ended of quarterly 1 of the year
2012, afterwards until the end of loan period is allowed not over 1.0 time), dividend payment permission,
both of interim or annual basis, unless able to comply with the debt payment schedule according to
agreement, and, having to preserve of a holding shares portion of major shareholders.
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20. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASE CONTRACT
Liabilities under financial lease contract is asset lease that the Company recorded the accounting
followed by finance lease method and it consisted of:
Baht
Consolidated financial statements
2011
Principal

Deferred

2010

Input VAT

Total Payment

Principal

Interest
Payment due within one year

Deferred

Input VAT

Total Payment

Interest

34,920,133.65

2,988,938.07

-

37,909,071.72

26,290,895.53

3,427,560.95

-

29,718,456.48

28,136,113.39

1,726,779.19

-

29,862,892.58

38,834,930.53

2,004,955.24

-

40,839,885.77

63,056,247.04

4,715,717.26

-

67,771,964.30

65,125,826.06

5,432,516.19

-

70,558,342.25

Input VAT

Total Payment

Payment due after one year
But not over five years
Total

Baht
Separate financial statements
2011
Principal

Deferred

2010

Input VAT

Total Payment

Principal

Interest
Payment due within one year

Deferred
Interest

34,920,133.65

2,988,938.07

-

37,909,071.72

25,892,713.01

3,352,607.11

-

29,245,320.12

28,136,113.39

1,726,779.19

-

29,862,892.58

38,134,425.08

1,956,328.12

-

40,090,753.20

63,056,247.04

4,715,717.26

-

67,771,964.30

64,027,138.09

5,308,935.23

-

69,336,073.32

Payment due after one year
But not over five years
Total

During the year 2011, the Company enter 9 contracts for vehicles and machinery’s lease agreement.
The total amounts of the contracts value are of Baht 28,601,093.02.
As at December 31, 2011, the Company and its subsidiaries has vehicles and machinery long-term
lease agreements in the form of finance lease with local leasing companies, totally 7 places with 21 contracts.
The total amounts of the contracts value are of Baht 124,186,208.66 (excluding of VAT). Installments
period are 36-60 months and the total repayments are of Baht 3,159,089.31 (excluding of VAT) per month.
Under the terms of the agreement mentioned above, the Company has the right to purchase the
property or asset as indicated in lease agreements at the end of the lease for all 21 contracts in the total of
Bath 25,405,310.68 (excluding VAT). Moreover, the Company and its subsidiaries has to practice by
following the conditions and specifications as specified in the agreement.
Liability as in Finance Lease for payment due within one year shown in part of current liabilities in
the statement of financial position.
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21. Employee benefit obligations
The Company and its subsidiaries adopted TAS 19 Employee Benefits with effective from January
1, 2011 and the impact on the financial statements is disclosed in note 4.
The statements of financial position
Baht
As at December 31, 2011
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Defined benefit obligations at January 1, 2011
12,510,565.00
12,510,565.00
Current service costs and interest
2,662,303.00
2,597,478.50
Benefits paid by the plan
(128,019.00)
(128,019.00)
Defined benefit obligations transferred to a subsidiary
(1,113,144.50)
Defined benefit obligations at December 31, 2011
15,044,849.00
13,866,880.00
Less defined benefit obligations due within one year
(80,101.00)
(80,101.00)
Defined benefit obligations - net
14,964,748.00
13,786,779.00
Expense recognized in statement of comprehensive income
Baht
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Current service costs
Cost of sales
Administrative expenses
Management and directors’ benefit expenses
Interest on obligation
Total

1,191,542.23
269,083.64
603,727.13
2,064,353.00
469,931.00
2,534,284.00

1,152,259.99
266,662.00
600,446.51
2,019,368.50
450,091.00
2,469,459.50
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Principal actuarial assumptions at the reporting date
Baht
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Employee turnover rate
Disability rate

Consolidated
Separate
financial statements financial statements
3.75%
3.75%
3%
3%
6 - 18%
6 - 18%
15 - 85%
15 - 85%
5% of
5% of
Thai’s Mortality Rate Thai’s Mortality Rate

22. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES
Other non-current liabilities consisted of :

Deferred revenue from sale and lease back
Estimation liabilities on rental area improvement cost
for leasehold termination
Other
Total

Baht
Consolidated financial statements /
Separate financial statements
2011
2010
460,538.84
689,828.39
20,000.00
480,538.84

300,000.00
231,422.75
1,221,251.14

Deferred revenue from sale and lease back is gradually amortized by the straight-line basis through
the effective date of the finance lease.
Estimation liabities on rental area improvement cost for leasehold termination is recorded as part of
the rental building improvement principal that estimated from expenses incurred at lease termination.
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23. SHARE CAPITAL INCREASE
According to the minutes of Shareholder Extraordinary Meeting no. 4/2011 on August 4, 2011, it
has the resolution to increase company’s registered capital from Baht 184,000,000 to Baht 220,000,000.
The increased registered capital amount Baht 36,000,000 is from issuance of 36,000 new ordinary shares,
which has par value 1,000 Baht per share. The Company has registered in order to increase the share
capital with the Ministry of Commerce on August 16, 2011.
According to minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.5/2011 on
September 5, 2011, it was resolutions as follows:
1. Approve the conversion of the Company to Public Company Limited and listed on the MAI
Stock Exchange.
2. Approve the change in par value of its original par value of Baht 1,000 (one thousand Baht) per
share to Baht 0.50 per share (fifty satang).
3. Approve the capital increase from Baht 220,000,000 to Baht 276,000,000 which is increased by
Baht 56,000,000. It was new issuance of the ordinary shares totaling 112,000,000 shares at
Baht 0.50 per share. The Company has registered for capital increase with the Ministry of
Commerce on September 8, 2011.
According to the minutes of Shareholder Extraordinary Meeting no. 1/2010 on July 15, 2010, it has
the resolution to increase company’s registered capital from Baht 130,000,000 to Baht 184,000,000. The
increased registered capital amount Baht 54,000,000 is from issuance of 54,000 new ordinary shares, which
has par value 1,000 Baht per share. The Company has registered in order to increase the share capital with
the Ministry of Commerce on December 17, 2010.

24. LEGAL RESERVE
Under the provision of the Civil and Commercial code, the Company is required to set aside as
statutory reserve at lease 5% of its net income at each dividend declaration until the reserve
reaches 10% of authorized capital. The reserve is not available for dividend distribution.
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25. ALLOCATION OF RETAINED EARNINGS
Parent company
Panjawatana Plastic Company Limited
According to the ordinary shareholders meeting no.1/2011 on April, 2011, it has approval
resolution to pay the dividend from retained earning as at December 31, 2010 in the rate of Baht 274.00
per share, in the total amount of Baht 50,416,000 and appropriation of legal reserve at 5% of net profit in
amount of Baht 5,664,869.36.
According to the Board of Directors’ Meeting No. 7/2011 dated July 19, 2011, it had the
resolutions to approve the payment of interim dividends from the retained earnings as at March 31, 2011
at the rate of Baht 543.48 per share totaling Baht 100,000,320.00, and appropriate an amount for legal
reserve at 5% of the net profit amounting to Baht 2,254,895.42 and appoint the executive board to set the
dividend payment date. Payment is done on October 14, 2011.
Other mutually controlled entities or has the significant influence
Panjawatana Marketing Company Limited
According to the extraordinary shareholders meeting no.1/2011 on January 28, 2011, it has
approval resolution to pay the dividend from retained earning as at December 31, 2010 in the rate of Baht
13.75 per share, in the total amount of Baht 6,050,000.00.
26. PROVIDENT FUND
According to the Board of Directors’ Meeting No.7/2011 dated July 19, 2011, it had the resolution
to approve the setting up of the provident fund under the Provident Fund Act in accordance with the Stock
Exchange of Thailand’s regulations concerning the acceptance of listed securities on the “Market for
Alternative Investment (MAI)” B.E.2544 dated March 24, 2003 by appointing the Siam Commercial
Asset Management Company Limited as the Fund Manager.
Providend funds’ expense for the year ended December 31, 2011 are as follow:Baht
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Providend funds’ expense
572,240.03
539,533.00
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27. CREDIT LIMIT
As at December 31, 2011 the Company has many credit limits with financial intuitions. The total
amounts of credit limit are of Baht 595.50 million and U.S. dollars 2.50 million, which has many
objectives, such as loan for working capital, overdrafts, loan to building construction. The bank issuing
the guarantee and open letters of credit and trust receipts during the year has been used for many limits,
the total amount of Baht 530.04 million. The remaining credit limits are is of Baht 65.46 million and U.S.
dollars 2.50 million. This credit secured by the mortgage company’s land (Please see note 14) and land of
the related parties and the company’s director secured in full amount of loans and giving insurance
benefits of the company’s fixed assets to the financial intuitions.
28. REMUNERATION FOR EXECUTIVE
Remuneration for Executive is the benefits paid to executives and directors of the Company. It
comprises of the remuneration that paid in cash, such as salary, related benefits and remuneration for the
committee including benefits in any other forms. As such, the Company's executive refers to the person
required by law with the Securities and Stock Exchange.
Remuneration for executive for the years ended December 31, 2011 and 2010, are as follow:Baht
Consolidated financial statements
Short-term benefit
Benefit after leaving the Company
Other long-term benefit
Total

Separate financial statements

2011

2010

2011

2010

37,465,278.81

30,758,069.00

36,969,428.43

30,758,069.00

603,727.13

-

600,446.51

-

-

-

-

-

38,069,005.94

30,758,069.00

37,569,874.94

30,758,069.00

29. INCOME TAX
The Company and its subsidiaries have already calculated tax net profit (loss) by adding back for
items that not be considered as tax expenditures to add or deduct and bring deducted items for the part
that has been reduced or exempt tax to deduct or add by following the rules of the Revenue Code.
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30. EXPENSE BY NATURE
Expense lists divided by nature comprise of an important expense list as follows:
Baht

Consolidated financial statements
2011
2010

Changes in finished goods and work
in progress
Purchases of finished goods
Used raw material and wasteful supply
Expenses for employees
Depreciation and amortization

(30,560,183.57)
71,651,530.62
857,147,161.54
217,468,312.69
54,600,315.71

887,968.29
58,600,539.41
711,694,958.30
191,036,328.95
45,912,761.15

Separate financial statements
2011
2010
(15,465,020.27)
71,651,530.62
782,805,435.34
207,398,350.34
50,148,976.98

887,968.29
58,600,539.41
711,694,958.30
190,391,606.67
33,745,431.87

31. EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year by weighted average number
of ordinary shares that issued and paid during the year.
Consolidated financial statements
2011
2010

Profit for the year of ordinary share’s
shareholders
(Baht)
145,236,252.67
Weighted average number of ordinary share (Share)
395,221,917.81
Basic earnings per share
(Baht per share)
0.37

112,214,695.52
260,000,000.00
0.43

Separate financial statements
2011
2010

145,586,250.28
395,221,917.81
0.37

120,556,791.82
260,000,0000
0.46

In order to compare the financial statements, the Company has calculated the earnings per share for the
year ended December 31, 2010 by using the weighted average number of ordinary shares as if it has changed
in par value and number of shares issued and fully paid in accordance with the change in par value and
number of shares issued and paid-up as described in Note 23 (2).
32. PROPOSAL OF FINANCIAL INFORMATION CLASSIFIED BY SEGMENT
The Company and its subsidiaries run the main business in manufacturing and selling the artificial
plastic in packaging of engine oil, foods and plastic parts used in automotive industry and other related
business that has financial data classified by geographical segments in two (2) countries. Financial data
classified by geographical in the consolidated financial statement for years ended December 31, 2011 and
2010 are as follows:
Thailand
Income
Gross profit

2011
1,585,718,722.77
349,268,107.49

2010
1,371,330,913.85
282,161,732.72

Baht
Consolidated financial statements
China
2011
2010
54,455,310.95
4,938,552.36
-

Total
2011
1,640,174,033.72
354,206,659.85

2010
1,371,330,913.85
282,161,732.72
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33. LONG-TERM LEASE AGREEMENT
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has long-term lease agreements as follows:
33.1 A subsidiary in the foreign country has entered into the lease for factory buildings with a
company in foreign country for three years, staring from February 1, 2011 with the rental fee
Baht 652,789.39 per month (equal to Yuan 129,707, referred to exchange rate, as at
December 31, 2011, 1 Yuan is equal to 5.0328 Baht).
33.2 A local subsidiary has entered into the lease for land to be location of the factory from the
related parties for three months, starting from January 1, 2011 with the rental fee Baht
134,360.00 per month.
As at December 31, 2011 and 2010, the Company and its subsidiaries have commitments to pay the
property/asset and service rental fee as outstanding contract as follows:
Baht
Consolidated financial statements
2011

2010

Separate financial statements
2011

2010

Paid within
1 year
More than 1 year but not over 5 years
More than 5 years

9,445,792.68

6,968,160.00

-

6,968,160.00

10,098,582.07

6,968,160.00

-

6,968,160.00

-

-

-

-

34. RIGHTS AND BENEFITS UNDER THE INVESTMENT PROMOTION ACT
Parent Company
The Company had received privileges under the investment promotion certificate by the Board of
Investment approved on December 28, 2009 to produce plastic packaging and plastic parts for various
industries, type 6.12, Manufacture of plastic or coated with plastic. The example of tax benefits which
are exemption of import duty for machines, an exemption for income tax for net income from operations
that has been promoted for a period of seven years from start date revenue from operations (From April 1,
2010 to March 31, 2017), an allowance to take annual losses incurred during the exemption of corporate
income tax deducted from net income arising in the period after income tax exemption (the period is not
exceeding five years which started from 2017 to 2022).
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Subsidiary
A subsidiary had received privileges under the investment promotion certificate by the Board of
Investment approved on September 26, 2011 to produce plastic packaging for various industries, type
6.12, Manufacture of plastic or coated with plastic. The example of tax benefits which are exemption of
import duty for machines, an exemption for income tax for net income from operations that has been
promoted for a period of eight years from start date revenue from operations (From October 5, 2011 to
October 4, 2019), an allowance to take annual losses incurred during the exemption of corporate income
tax deducted from net income arising in the period after income tax exemption (the period is not
exceeding five year which started from 2019 to 2024.)
As the parties are BOI. The Company shall comply with the terms and conditions in the investment
promotion certificate.
35. THE OPERATIONS OF COMPANY
The Company and its subsidiaries have revenue from domestic sales which separating the part that
have been promoted in investment and part that not be promoted in investment for the year ended
December 31, 2011 as follows:
Baht

Consolidated financial statements
Business that have
been promoted
in investment
(Note 34)
Revenue
Sales
Other Revenues
Total Revenues

370,656,258.77
1,259,478.99
371,915,737.76

2011
Business that not
be promoted in
investment
1,269,517,774.95
2,242,374.58
1,271,760,149.53

Total

Business that have
been promoted
in investment
(Note 34)

1,640,174,033.72
3,501,853.57
1,643,675,887.29

190,436,595.15
604,995.41
191,041,590.56

2010
Business that not
be promoted in
investment
1,180,894,318.70
13,274,591.48
1,194,168,910.18

Total

1,371,330,913.85
13,879,586.89
1,385,210,500.74

Baht

Separate financial statements
Business that have
been promoted
in investment
(Note 34)
Revenue
Sales
Other Revenues
Total Revenues

370,656,258.77
1,259,478.99
371,915,737.76

2011
Business that not
be promoted in
investment
1,216,804,675.65
10,140,899.64
1,226,945,575.29

Total

1,587,460,934.42
11,400,378.63
1,598,861,313.05

Business that have
been promoted
in investment
(Note 34)
190,436,595.15
604,995.41
191,041,590.56

2010
Business that not
be promoted in
investment
1,178,896,267.19
7,420,505.26
1,186,316,772.45

Total

1,369,332,862.34
8,025,500.67
1,377,358,363.01
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36. FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial instruments are any contract that enables the financial assets of a business and financial
liabilities or equity increased at the same time.
Risk Associated with Financial Instruments, which are significant and management policies of the
Company and its subsidiaries are as follows:
Credit Risk
The credit risk that related to account receivable of the Company and its subsidiaries are rather low
because the Company and its subsidiaries have carefully policy in giving credit by considering from the
ability in repayment. The number may have lost most in giving credit of the Company and its subsidiaries
will be equal to the book value of receivables in the statement of financial position.
Interest Rate Risk
The Company and its subsidiaries have interest rate risk because they have short - term and longterm loan from financial institutions. The risk from interest rate occurred from fluctuations in market
interest rates in the future, which will affect the results of operations and cash flows of them. The
Company and its subsidiaries’ risk of interest rates mainly related to loans from local commercial banks
because the majority of mentioned financial liabilities are categorized in short term type and interest rates
fluctuate according to market rate. Therefore, the Company and its subsidiaries do not use derivative
instruments to prevent such risk.
Liquidity Risk
Liquidity risk might occur from the fact that the Company and its subsidiaries are unable to sell
financial assets in a timely manner with a price close to fair value. The Company and its subsidiaries
might have liquidity risk as appeared in the company’s statement of financial position, if the company and
its subsidiaries cannot ask for bill payments from the accounts receivable of them to keep up with the
payment of commercial debt.
Financial Assets of the Company and its subsidiaries comprises of cash and bank deposit and the
accounts receivable which has liquidity and able rapidly change to money present in fair value.
Foreign Currency Risk
The Company and its subsidiaries have foreign currency risk due to having trade accounts payable
for purchases of goods and machineries in foreign currency. As at December 31, 2010, the Company and
its subsidiaries have made foreign currency forward contract in order to prevent foreign currency risk in
the amount of Yen 43,960,000, at the rate of Baht 36.60 per 100 Yen as mentioned in note 37.
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As at December 31, 2011, it has outstanding foreign currency liability as follows:
Consolidated financial statement
Currency
Liability
Average selling exchange rate
As at December 31, 2011
(Baht per foreign currency)
U.S. Dollar
478,889.15
31.8319
Euro
63,426.14
41.3397
Yuan
805,528.17
5.1130
Yen
39,830,000.00
0.4124
Currency
U.S. Dollar
Euro
Yen

Separate financial statement
Liability
Average selling exchange rate
As at December 31, 2011
(Baht per foreign currency)
478,889.15
31.8319
63,426.14
41.3397
39,830,000.00
0.4124

As at December 31, 2010, it has outstanding foreign currency liability as follows:
Consolidated financial statement /Separate financial statement
Currency
Liability
Average selling exchange rate
As at December 31, 2010
(Baht per foreign currency)
U.S. Dollar
268,912.44
30.2963
Euro
43,770.06
40.2464
Yen
43,960,000.00
0.3742
Fair Value of Financial Instruments
Fair Value is the amount of money that the buyer and seller agree to exchange financial Instruments
together, while both parties are knowledgeable and willing to exchange and able to independently negotiate
price in the form of non-association. The fair value derives from the market value or discounted cash flows.
Most financial assets and liabilities of the Company and its subsidiaries have book value approximate
to the fair value.
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37. FOREIGN CURRENCY FORWARD CONTRACT
Foreign exchange forward contract can help in risks management arising from fluctuation of
foreign currency exchange rates.
As at December 31, 2010, the Company has foreign currency forward contract for purchases of
machineries from Japan are as follows (see note 36):
Currency
Bought amount
Contractual rate (Baht)
Yen
43,960,000.00
0.3660
38. FUND MANAGEMENT
The objective of company’ significant fund management is to provide appropriate financial structures
and maintain the ability to continuously operate.
39. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2011, the Company had commitments and contingent liabilities as follows:
39.1 The Company granted a local bank to issue a letter of guarantee for electricity consumption in
factory in the amount of Baht 9.31 million.

39.2 The Company granted the main bank lender to issue a letter of guarantee for its sale contract
with the contractor in the amount of Baht 87.06 million.
39.3 On August 10, 2010, the Company had entered into a factory and branch office construction
contract with a local company in the contract value of Baht 86.14 million. As at December
31, 2011, the Company had paid wages that conform with the terms of the contract amount
of Baht 82.52 million. The Company has outstanding obligation under the contract of Baht
3.62 million.
39.4 The company and its subsidiary had obligation that was agreed to acquire machinery and
equipment in the amount of Baht 55.70 million.
40. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
40.1 On January 3, 2012 the Company had entered into the lease for factory to Millpack Company limited
(subsidiary) for three years, starting on February 1, 2012 and rental rate of Baht 120,000.00 per
month.
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40.2 The progress of listing the Company on MAI
40.2.1 On February 13, 2012, the Company had received a notice letter regarding the
consideration of its stock qualification from the Stock Exchange (MAI). It was considered
that the stock qualification meets the Stock Exchange of Thailand’s regulations on
registering the securities on the Stock Exchange (MAI) and exception that the Company
has to comply, which it had already followed on.
40.2.2 On February 20-22, 2012, the Company had allocated the share capital increase of
112,000,000 shares at the par value of Baht 0.50 each, totaling Baht 56,000,000.00, and
sold to the public 108,000,000 shares at the offering price Baht 3.60 per share in the
amount of Baht 388,800,000.00, and sold to the directors, management and employees of
the company 4,000,000 shares at the offering price Baht 3.60 per share in the amount of
Baht 14,400,000.00. The total amount of new selling shares was Baht 403,200,000.00,
which was fully paid and already registered to the Ministry of Commerce on February 2,
2012.
40.2.3 Securities trading at the Stock Exchange (MAI) will start on February 28, 2012.
40.2.4 On February 6, 2012, the Company had appointed Thailand Securities Depository Co.,
Ltd. as the Company’s securities registrar.
41. RETROSPECTIVE RESTATEMENT OF ERRORD
In 2010, the Company had paid for the purchase of machinery from Panjawattana Marketing Co.,
Ltd. by overstating asset value in the property, plant and equipment accounts in the amount of Baht
249,999.00 resulting in the difference account from the asset purchase of the same business to be
understated by the same amount. Therefore, the Company had adjusted the financial statements for the
year 2010 for error correction by adjusting property, plant and equipment accounts to reduce by Baht
249,999.00 and adjusting the difference account from the asset purchase of the same business to increase
by the same amount. These adjustments cause assets and shareholder’s equity to reduce in the amount of
Baht 249,999.00. However, such errors do not effect the net income for the year 2010 as previously
reported.
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42. RECLASSIFICATION
Certain transactions in the financial statement for the year 2010 have been reclassified to conform
to the classifications in the year ended December 31, 2011, with no effect on previously reported net
profit (loss) or shareholder’s equity.
43. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved by the Company’s directors on February 24, 2012.
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ดร.ดาริ สุโขธนัง

นายคงศักดิ์ เหม
มณฑารพ

2.

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

รองประธานกรรมการ/
กรรมการ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ง

72

62

อายุ
(ปี)
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค(เกียรติ
นิยม) คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Ceramic Engineering,
University of Missouri at Rolla,
U.S.A.
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering
University of Missouri at Rolla,
U.S.A.
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.) รุ่น 14 สานักงานข้าราชการ
พลเรือน
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ DCP70/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่าง
วิทยา
- หลักสูตร Director Accreditation
Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

เป็นสามีของนางมาลี
เหมมณฑารพและเป็น
บิดาของนายวิวรรธน์
นายสาธิต นายพิรุฬห์
เหมมณฑารพ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

1.
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18.49

ปี 2530 - ปี 2554

ปี 2554- ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปี 2543

ปี 2551 – ปี 2552
ปี 2546 – ปี 2551
ปี 2543 – ปี 2546

ปี 2552 - ปัจจุบัน

สัดส่วน
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
(ร้อยละ)
0.05
ปี 2554 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ /
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด
(มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายวิวรรธน์ เหม
มณฑารพ

นางมาลี เหมมณฑารพ

4.

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

กรรมการ/รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

ตาแหน่ง

69

46

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

3.
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-ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพ้ว
วิทยา
-หลักสูตร Director Accreditation
Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาค
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 32/2003 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ภรรยาของนายคงศักดิ์/
มารดาของนายวิวรรธน์
นายสาธิตและนายพิรุฬห์
เหมมณฑารพ

- บุตรของนายคงศักดิ์
และนางมาลี เหม
มณฑารพ
- พี่ชายของนายสาธิต
และนายพิรุฬห์ เหม
มณฑารพ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

35.75

13.07

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/รองกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2553 – ปัจจุบัน
ปี 2547 – ปี 2554
ปี 2551 – ปัจจุบัน
ปี 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2553 – ปัจจุบัน
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน
ปี 2551 – ปัจจุบัน

ปี 2533 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด
บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
บริษัท พี.ซี.พี. มาร์เก็ตติ้ง จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายสาธิต เหม
มณฑารพ

นายพิรุฬห์ เหม
มณฑารพ

6.

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/รองกรรมการ
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการ
สายงานบริหารการ
ผลิต/ผู้อานวยการสาย
งานทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ

ตาแหน่ง

38

44

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

5.
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- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาค
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 121/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committee รุ่นที่ 11/2010 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Engineering
Management, University of
Missouri-Rolla
- ปริญญาเอก Engineering
Management, University of
Missouri-Rolla

คุณวุฒิการศึกษา

- บุตรของนายคงศักดิ์
และนางมาลี เหม
มณฑารพ
- น้องชายนายวิวรรธน์
และนายสาธิต เหม
มณฑารพ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
- บุตรของนายคงศักดิ์
และนางมาลี เหม
มณฑารพ
- น้องชายนายวิวรรธน์/
พี่ชายนายพิรุฬห์ เหม
มณฑารพ

1.45

ก.ค. 2554-ปัจจุบัน
ปี 2553 – ปัจจุบัน

ปี 2551- ปัจจุบัน

ปี 2536 – ปี 2546
ปี 2534 - ปี 2536
ปี 2533 – ปี 2534
ปี 2533 – ปี 2534

สัดส่วน
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
(ร้อยละ)
1.45
ปี 2546- ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการ/
ผู้อานวยการสายงานบริหาร
การผลิต/ผู้อานวยการสาย
งานทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จากัด
บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

7.

177

นางสาวจรัญญา แสง
สุขดี

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ตาแหน่ง

47

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

-หลักสูตร Director Accreditation
Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 150/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Breakfast Talk
รุ่นที่ 2/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตรFinancial Statements for
Director รุ่นที่ 13/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management
Program NIDA, University of
California at Berkeley, USA
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 96/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.05

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ปี2549 – ปี2554

ปี 2540 – ปัจจุบัน
ปี 2539 – ปัจจุบัน
ปี2550 – ปี2554

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2545 - ปี 2547

ปี 2547-ปี 2551

ช่วงเวลา

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

ผู้อานายการหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์จากัด(มหาชน)

บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติง้ จากัด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

8.

178

รศ.ดร.เอกชัย นิตยา
เกษตรวัฒน์

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ตาแหน่ง

48

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Role of the Compensation
Committeeรุ่นที่ 12/2011 สมาคม

- หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program รุ่นที่ 62/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Certificate of Completion
Advanced Audit Committee
Program รุ่นที่ 1/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี
วิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน
สถาบันการศึกษา University of
Mississippi,
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.05

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ปี 2550 – ปี 2553

ปี 2549 – ปัจจุบัน

ปี 2551 – ปัจจุบัน
ปี 2551 – ปัจจุบัน

ปี 2552 – ปัจจุบัน

ปี 2553 – ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คณบดี

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
บริษัท เจตาแบค จากัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด(มหาชน)
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการสายงาน
การตลาด

ผู้อานวยการสาย
งานวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

10. นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิ
กุล

11. นายเสกสรรค์ สิน
บันลือกุล
12. นางพริม ชัยวัฒน์

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

36

38

38

43

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

9.

179

ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล .
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่น
ที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสาตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University
of Dallas, Irving,Texas
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-

-

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.06

0.06

0.06

0.05

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ปี 2551 - ปัจจุบัน

ปี 2539- ปัจจุบัน

ปี 2539 – ปี 2553

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2543 – ปี 2544

ปี 2544 – ปี 2545

ปี 2545 – ปี 2548

ปี 2552 – ปัจจุบัน
ปี 2548 – ปี 2552

ปี 2554-ปัจจุบัน

ปี 2547 – ปี 2549

ช่วงเวลา

ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานัก
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้า
สถาบัน
ผู้อานวยการสายงาน
การตลาด
ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด
ผู้อานวยการสายงานวิจัย
และพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานบัญชี
และการเงิน

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

รองคณบดี

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม จากัด

บริษัท นูนา จากัด
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด
(มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จากัด(มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสายงาน
ห่วงโซ่อุปทาน/
ผู้อานวยการสายงาน
สาขาชลบุรี

ตาแหน่ง

45

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

13. นางสาวเพ็ญจันทร์ โต
บารมีกุล

180

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

- หลักสูตร Effective Minute Taking
รุ่นที่ 19/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management รุ่นที่ 6/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Company Secretary
Program รุ่นที่ 37/2010 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.06

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ปี 2544 – ปี 2546

ปี 2546 – ปี 2552

ปี 2553 - ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2544 – ปี 2545
ปี 2540 – ปี 2544

ปี 2549 – ปี 2550
ปี 2546 – ปี 2549

ช่วงเวลา

ผู้อานวยการสายงานบริหาร
จัดการสาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานห่วงโซ่
อุปทาน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและ
บริการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หัวหน้าส่วนงาน
งบประมาณและการเงิน
Senior Tax Auditor
Senior Auditor

บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

Ernst & Young Corporate
Ernst & Young Office Limited

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสายงาน
จัดซื้อ

ตาแหน่ง

47

อายุ
(ปี)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

14. นางกรรณิการ์ เจนจุล
พร

181

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษา

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.06

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
ผู้จัดการห้องโม่ผสม
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน

ปี 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2539 – ปี 2552
ปี 2540 – ปี 2545
ปี 2538 – ปี 2540
ปี 2536 – ปี 2538

ปี 2531 – ปี 2537

ปี 2538 – ปี 2539

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
ผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
ต้นทุนและ บรรจุภัณฑ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาง
แผนการผลิต
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ

ปี 2539 – ปี 2543

ช่วงเวลา

บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติกจากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2. การดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ดร.ดาริ สุโขธนัง
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
นางพริม ชัยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
นางกรรณิการ์ เจนจุลพร
หมายเหตุ :

ปธก
รปธก
กก
ปธกตส
กตส
กอส
ปธกห
กบห
กบหส
ผบห

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

บมจ. ปัญจวัฒนา
พลาสติก

บจ. มิลล์แพค

ปธก, กอส
รปธก,กก
ปธกห,กก
กก
กก/กบห/กบหส
กก/กบห/กบหส
ปธกตส/กอส/กบหส
กตส/กอส/ปธกบหส
กตส/กอส/กบหส
ผบห
ผบห
ผบห
ผบห
ผบห

กก
กก
กก
กก
-

บริษัทย่อย
บจ. เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง
กก
กก
กก
-

บจ.ปัญจวัฒนา
(เทียนจิน)พลาสติก
กก
กก
กก
-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร

182

