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สารจากคณะกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุน้
ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (MAI) ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสาคัญ ทางบริษัทฯได้มุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสาคัญและยึดมั่นในหลักกากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมา บริษทั ฯได้รบั การจัด
อันดับในกลุ่ม “ดีมาก” ในโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นปีแรกที่บริษทั ฯได้เข้ารับการ
ประเมินหลังจากเข้าจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป
เพื่อให้บริษทั ฯมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างมั่งคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับความมั่งคั่งและแข็งแกร่งทางการเงิน โดยบริษทั ฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บริษทั จดทะเบียนด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ประจาปี 2555 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นที่ปรึกษา
ในด้านการเติบโต

บริษทั ฯมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มที ิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานที่นคิ มอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี และสั่งซื้อเครื่องจักร
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นโครงการส่วนขยายเพิ่มเติมในส่วนทีด่ ินเปล่าที่ได้ซื้อไว้ในปี

2554

และก่อสร้างอาคาร

คลังสินค้าบรรจุภัณฑ์นม ขยายส่วนอาคาร Clean room จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการปรับปรุงงานระบบ Clean roomและ
สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

และปรับปรุงเครื่องจักรเดิมเพื่อนาไปผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

อันได้แก่

น้ามันหล่อลื่น เคมีเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมูลค่าการลงทุนทั้ง 2 โครงการ จานวนเงินลงทุนประมาณ 566 ล้าน
บาท ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานทีน่ ิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จในส่วนแรก ในไตร
มาส 2 ปี 2556 และส่วนที่สองคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้ในปี 2557 ในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
บรรจุภัณฑ์นม ขยายส่วนอาคาร Clean room จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จและเริ่มดาเนินการผลิตในไตรมาส
1 ปี 2556 การลงทุนทั้งสองโครงการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งส่วน
อุตสาหกรรมนม น้ามันหล่อลืน่ เคมีเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ใน
ส่วนของการบริโภคในประเทศ และการส่งออกทางอ้อม รวมไปถึงการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ASEAN
ในการเปิดเขตการค้าเสรีทงั้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2559 นี้
สาหรับผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2555 บริษทั ฯและบริษัทย่อยสามารถเติบโตโดยมีรายได้จากการขาย
ประมาณ 2,014 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปีก่อน 22.8 % โดยมีกาไรสุทธิประมาณ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.5 %
ทั้งนี้ ยอดขายที่เติบโตเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งฝ่ายบริหารและทีมงานตระหนักและให้
ความสาคัญอย่างยิ่งยวด โดยบริษัทฯมีกลยุทธ์สาคัญที่จะเป็น “องค์กรทางด้านการผลิตสินค้าที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก
(World Class Manufacturing Company)” มาโดยตลอด โดยนอกจากการบริหารงานผ่านระบบงานมาตรฐานคุณภาพสากล
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ทั้ง ISO 9000 ISO14000 มาตรฐานระบบ GMP และ HACCP และมาตรฐานระบบคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS
16949 แล้ว บริษัทฯยังยึดมั่นและนาปรัชญาการบริหารคุณภาพระดับโลกของประเทศญีป่ ุ่นคือระบบ

TPM

(Total

Productive Maintenance) มาเป็นระบบหลักในการบริหารระบบคุณภาพการผลิตและบริการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารงานคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร โดยในปีที่ผา่ นมา บริษัทฯได้ยื่นเข้ารับการประเมิน TPM เป็นปีแรก
และได้รับรางวัล 2012 TPM Excellences Awards Winner (Outside Japan) ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศในเรื่องมาตรฐาน
คุณภาพระดับโลกจากญี่ปนุ่ ที่มคี ณ
ุ ค่าและได้รับการยอมรับเป็นสากลในวงการอุตสาหกรรม โดยอาจกล่าวได้ว่า PJW เป็น
บริษทั ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเป็นการยืนยันความเป็น World
Class Manufacturing Company ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั และทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษทั ฯ

ทุกคนมีความตั้งใจทีจ่ ะรักษาอัตรา

การเติบโต โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และยึดมั่นกรอบนโยบายตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ไว้ พร้อม
ทั้งจัดสรรผลตอบแทนให้กบั ผู้มสี ่วนได้เสียตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยปีที่ผ่านมาบริษทั ฯได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตอบแทนสังคม

ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทนุ การศึกษา การปลูกป่าชายเลน การทาฝายทดน้าและการปลูกประการัง
การจัดกิจกรรมพานักเรียนท่องเทีย่ วซาฟารีเวิล์ด เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชน เป็นต้น
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง
สถาบันการเงิน ที่มีส่วนสนับสนุนให้บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพัฒนามาสู่
ความเป็นบริษทั มหาชน หนึ่งในบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการบริษัทขอสัญญาว่าจะ
ดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร และจะพัฒนาบริษัทฯให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และคุณภาพในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก เพื่อให้
มีมาตรฐานในผลิต และความสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (World Class Manufacturer) และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปใน
อนาคต

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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วิสัยทัศน์องค์กร :

“ปัญจวัฒนาพลาสติก ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายใหญ่ของประเทศไทย
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่ประสบความสาเร็จสูงสุด
อุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค

ใน

ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ระหว่างเรากับลูกค้าตลอดจนคู่ค้าอื่นๆ จะทาให้เราเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
ที่สุด และได้รับความไว้วางใจมากที่สุดให้เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
หลากหลายในโลกแห่งพลาสติกที่มีพลวัตตลอดเวลา”

พันธกิจ :

“เรากระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสในตลาดที่มีการเติบโตและผลตอบแทนสูง

ที่ซึ่งเราสามารถใช้ความสามารถในการผลิตของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเอาชนะ
ในการแข่งขันผ่านรูปแบบการทาธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
เราตั้งใจที่จะทาให้ลูกค้ายอมรับเราในฐานะผู้นาในด้านการส่งมอบคุณค่าผ่านความสามารถใน
การผลิตของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในทุกๆตลาดที่เราเข้าไปแข่งขัน ความมุ่งมั่นของเราจะ
ถูกดาเนินการโดยการนาความสามารถหลักในการผลิตมาก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ตลาดที่หลากหลาย”
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทำฝำย / ทำโป่ง
อ.แก่นกระจำน จ.เพชรบุรี

ปลูกป่ำชำยเลน
ต.คลองโคน อ.อัมพวำ
จ.สมุทรสงครำม

บริจำคนม
ให้กับโรงเรียน / ผู้ด้อยโอกำส

ปลูกปะกำรัง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พำน้องเที่ยว เสริมควำมรู้
กับมูลนิธเิ พื่อกำรพัฒนำเด็ก (มพด.)

4

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

ปี 2553
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
Ratio) อง (เท่า)
อั(Liquidity
ตราส่วนสภาพคล่
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อั(Profitability
ตรากาไรขั้นต้Ratio)
น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อั(Efficiency
ตราผลตอบแทนจากสิ
Ratio) นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตรำส่วนวิเคระห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อั(Financial
ตราส่วนหนี
้สินรวมต่
อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Policy
Ratio)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

งบกำรเงินรวม
ปี 2554

ปี 2555

0.86
0.61
6.53
55.88
15.72
23.22
6.50
56.19
22.91

0.82
0.55
6.26
57.54
13.04
27.60
5.90
61.05
24.09

1.26
0.85
6.48
55.55
11.65
30.89
6.31
57.02
29.42

20.58
11.51
8.62
42.84

21.76
12.56
8.84
44.63

21.24
12.29
10.05
33.61

17.87
52.84
2.07

14.81
36.65
1.68

15.36
36.15
1.53

1.42
16.62
42.23

2.58
11.56
107.69

0.66
16.63
27.24
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วย:ล้ำนบำท
ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้
รายได้
รวม Ratio)
(Liquidity
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายได้อื่นๆ
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

ปี 2553
771.19
452.94
318.25
1,385.21
1,089.17
296.04
124.34
13.87
119.40
0.33*

งบกำรเงินรวม
ปี 2554
1,190.70
857.83
332.87
1,643.68
1,285.97
357.71
151.22
3.50
145.30
0.33

ปี 2555
1,447.73
574.87
872.86
2,016.95
1,588.62
428.33
180.35
6.92
202.62
0.37

* เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบจึงใช้มลู ค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 0.5 บำทต่อหุ้นในกำรคำนวณ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ชื่อบริษัท

:

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

:

0107554000208

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2415-1894 โทรสาร: 02-415-0951

โรงงำนสมุทรสำคร

:

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

โรงงำนชลบุรี

:

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

โฮมเพจ

:

www.pjw.co.th

ประเภทธุรกิจ

:

ผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา
และชิ้นส่วน
พลาสติกสาหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า
ที่เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและ
ผู้บริโภคทั่วไป
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555
โครงสร้ำงของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
มหาชน

99.98%
บริษัท มิลล์แพค จากัด

ผลิตและจาหน่ายภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก

99.97%

100.00%

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง
จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน)
พลาสติก จากัด

จาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่น ซึ่ง
นาเข้าผ่านบริษัท

ผลิตและจาหน่ายภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกสาหรับน้ามันหล่อลื่น
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

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 วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ดำริ
นำยคงศักดิ์
รศ.ดร.เอกชัย
นำยณัฐวุฒิ
นำงสำวจรัญญำ
นำยวิวรรธน์
นำงมำลี
นำยสำธิต
นำยพิรุฬห์

สุโขธนัง
เหมมณฑำรพ
นิตยำเกษตรวัฒน์
เขมะโยธิน
แสงสุขดี
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ

ประธำนกรรมกำรบริษทั
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

แสงสุขดี
นิตยำเกษตรวัฒน์
เขมะโยธิน

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นำงสำวจรัญญำ
2. รศ.ดร.เอกชัย
3. นำยณัฐวุฒิ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.เอกชัย
นำงสำวจรัญญำ
นำยณัฐวุฒิ
นำยสำธิต
นำยพิรุฬห์

นิตยำเกษตรวัฒน์
แสงสุขดี
เขมะโยธิน
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ดร.ดาริ สุโขธนัง
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริษทั

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรบริษัท

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรตรวจสอบ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมกำร

นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำร

นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริหาร
1. นำยวิวรรธน์
2. นำยสำธิต
3. นำยพิรุฬห์

เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ
เหมมณฑำรพ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ผู้อำนวยกำรสำยงำนปฎิบัติ
กำรและห่วงโซ่อุปทำน-สำขำสมุทรสำคร/ผู้อำนวยกำรสำย
งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ผู้อำนวยกำรสำยงำนปฎิบัติกำรและห่วงโซ่อุปทำน-สำขำ
ชลบุรี
ผู้อำนวยกำรสำยงำนจัดซื้อ
ผู้อำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด-สำขำสมุทรสำคร
ผู้อำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด-สำขำชลบุรี
ผู้อำนวยกำรสำยงำนวิจัยและพัฒนำ
ผู้อำนวยกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นำยวิวรรธน์
นำยสำธิต
นำงมำลี
นำยพิรุฬห์

5. นำงสำวเพ็ญจันทร์ โตบำรมีกุล
6.
7.
8.
9.
10.

นำงกรรณิกำ
นำงสำวฐิติมำ
นำยอัษฎำ
นำยเสกสรรค์
นำงพริม

เจนจุลพร
ตันติวุฒิกุล
แก้วรักษ์
สินบันลือกุล
ชัยวัฒน์
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยาน
ยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักใน
แต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป การผลิตสินค้าของบริษัทจะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท
ได้แก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและ
แกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสินค้าต่างๆได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว
สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน(Polyethylene) และเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพิลีน(Polypropylene)
1.
2.
3.
4.

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

ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนาไปใช้งาน ซึ่งแบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของ
ลูกค้าได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสารเคมีสาหรับการเกษตร
5. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าในปี 2553 – 2555
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของ
การนาไปใช้งานของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค
บรรจุภัณฑ์เคมีสาหรับการเกษตร
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย

2553
ล้านบาท
ร้อยละ
863.51
62.97
187.52
13.67
101.07
7.37
56.11
4.09
163.12
11.90
1,371.33
100.00

2554
ล้านบาท
ร้อยละ
1,057.11
64.45
221.11
13.48
109.02
6.65
67.59
4.12
185.34
11.30
1,640.17
100.00

2555
ล้านบาท ร้อยละ
1,206.70
60.04
270.79
13.47
127.08
6.32
66.69
3.32
338.76
16.85
2,010.03 100.00
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัท และบริษัทย่อยผลิตนั้น แบ่งได้ตามประเภทของการ
นาไปใช้งานของลูกค้าได้ดังนี้
ก) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนามันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
บรรจุน้ ามัน หล่ อลื่ นหลากหลาย บริ ษัท และบริ ษัท ย่อยสามารถผลิ ต บรรจุภัณฑ์ พลาสติ กสาหรั บบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า
ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20
ลิตร

ข) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรียว บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและ
นมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิ ตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว โดยบริษัทได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางาน
ออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room) และแยกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและ
พนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่น
ละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing
Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัท
สามารถผลิตได้มีขนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

15

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาทาความสะอาด ได้แก่
น้ายาล้างห้องน้าและสุขภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างจาน เป็นต้น บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายา
ปรับผ้านุ่ม บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็นต้น

ง) บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสารเคมีสาหรับการเกษตร บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรุจสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ยากาจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น
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จ) ชินส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษัทซึ่ง
เป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier
Supplier) โดยผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วน
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้าระบาย
ความร้อนสาหรับหม้อน้า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบ
เกียร์ เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยาน
ยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของ
ชิ้นงานและคุณภาพของการให้บ ริการ โดยบริษัทให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่ การออกแบบ
รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ , การจัดหาวัตถุดิบ , การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความ
เรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่บริษัทผลิตตรง
ตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน เป็นดังนี้

(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะให้ความสาคัญตั้งแต่การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแล
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว โดย
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด
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(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษัทให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทางานของ
บริษัท

(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของ
ลูกค้า และในปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับมอบสินค้าในปริมาณ
และเวลาที่ทันกับความต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้
สามารถนาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิต

บริ ษั ท สามารถเพิ่ ม หรื อ ขยายก าลั ง การ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูง
ใจลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและในอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบ
ต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ดังนั้นการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงจะทา
ให้ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ของบริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น โดยเริ่ ม ทยอยน าระบบ TPM (Total
Productive Maintenance) เข้ามาใช้ในปี 2543 ทาให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึ่ง
การรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษัท
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้า
อาจมี ความต้อ งการผลิ ต ภัณฑ์ ข องบริ ษั ทเพิ่ ม ขึ้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่ งอย่ างกระทั นหั น บริ ษั ท ก็มี
ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะ
ยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและ
เพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลั บของลู กค้า บริษัทให้ ความสาคัญกับการรักษาความลั บของลูกค้า โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทผลิต หรือ
ข้อมูลอื่นใดที่เ ป็นความลับการค้าของลูกค้ า รวมถึงข้อมู ลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และการท าธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท น ามาเปิ ด เผยต่ อ บุ ค คลภายนอกหรื อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ าวไปหา
ประโยชน์เพื่อการส่วนตัว
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แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
1

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556 มีแนวโน้ม ขยายตัว 4.5% – 5.5% อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วง 2.5% - 3.5%
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.0% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 8.0% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 8.5% จากข้อมูล
รายงานภาวะเศรษฐกิจของสานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแสดงภาพรวมในปี 2556 ประเทศไทยมีแนวโน้ม
การเติบโตต่อเนื่อง
ในส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2556 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2555
ตามที่ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ไทยในปี
2556 เป็น 2.8 ล้านคัน จากเดิมตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตขายในประเทศ 1.6 ล้านคัน เพิ่มจากปี 2555 คิดเป็น
12.24% ส่งออก 1.2 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 17.29% เนื่องจากความต้องการซื้อรถยนต์จากผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ
ขยายตัวมากขึ้นจนกาลังการผลิตของค่ายรถยนต์เต็มกาลังการผลิต 100% รวมถึงผู้ประกอบการเร่งออกแคมเปญใหม่ใน
การจูงใจลูกค้าที่หลากหลาย หลังจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คนั แรกสิ้นสุดลงในปีที่ผ่านมา และเนื่องจากความ
ต้องการรถยนต์ในโครงการรถคันแรกที่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่ายรถยนต์ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทงั้ หมดใน
ปี 2556 เพราะยอดจองมีมากถึง 1,257,000 คัน แบ่งเป็นส่งมอบแล้วในปี 2555 จานวน 723,000 คัน คิดเป็น 58% และยัง
ไม่ได้ส่งมอบอีก 534,000 คัน คิดเป็น 42% ซึ่งจานวนนี้แบ่งเป็นการส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 1 จานวน 231,000 คัน ใน
ไตรมาสที่ 2 จานวน 155,000 คัน ในไตรมาสที่ 3 จานวน 80,000 คัน ไตรมาสที่ 4 จานวน 55,000 คัน และในไตรมาสที่
1 ของปี 2557 จานวน 13,000 คัน นอกจากความต้องการในตลาดปกติ ผลจากรถยนต์คันแรก ยังมีตลาดส่งออกที่ความ
ต้องการสูง โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกา และอเมริกาใต้ ดังนั้น ในส่วนยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์
ทางบริษัท จึงคาดการณ์ว่า จะมีความสามารถในการเติบโตได้ดี
ในส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมน้ามันหล่อลื่น ในปี 2556 ในส่วนของประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
คาดการณ์ว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะมีอตั ราการเติบโตได้ใกล้เคียงปีก่อนได้ในอัตราร้อยละ 10-15 เนื่องจาก
ผลกระทบเชิงบวก ของโครงการรถคันแรก ที่ทาให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นเพิ่มขึ้นและผลกระทบการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศยังโตอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของประเทศจีน จะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดย
คาดการณ์ว่าโตจากปีก่อนร้อยละ 20 - 25 เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เริ่มฟื้นตัว หลังจากที่
ถดถอยลงเล็กน้อยในปีก่อน นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาค ASEAN ของผู้ผลิต
น้ามันหล่อลื่นบางรายและด้วยแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดขี องกลุ่มประเทศในภูมิภาค ASEAN ในปี 2556
จึงเป็นการช่วยสนับสนุนการเติบโตของบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นของบริษัทได้เป็นอย่างดี
แนวโน้มในอุตสาหกรรมนมปี 2556 จะยังสามารถเติบโตได้ดีอยู่ โดยฝ่ายบริหารยังมองว่าตลาดนมยังมี
โอกาสเติบโตได้อีกมากจากแนวโน้มทีค่ นไทยมีความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นและได้เปลี่ยนพฤติกรรมมาบริโภค
นมมากขึ้น โดยปี 2555 ที่ผ่านมาปริมาณการบริโภคนมต่อคนต่อปี (Per Capita Consumption) อยู่ที่ 14 ลิตร เพิ่มจาก 13
ลิตรในปี 2554 และจากการทาการตลาดโดยการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ นมพาสเจอไรซ์ พร้อมกับ
การขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตนมพลาสเจอร์ไรซ์เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต จะทาให้บริษัท
สามารถรักษาอัตราการเติบโตของบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวพาสเจอไรซ์ได้

1

ที่มา: สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อ
การดาเนินธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิผล บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ หาวิธีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความ
เสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2555 บริษัทมีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
สูงถึงประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและบริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกใน
สัดส่วนร้อยละ 70-75 ของรายได้จากการขายทั้งหมด แต่ไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินร้อยละ 30 ของรายได้
รวมของบริษัท ซึ่งหากบริษัทสูญเสียรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงหากความต้ องการซื้อในกลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นลดน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท แต่หากพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา บริษัท ยังไม่เคยสูญเสียลูกค้ ารายใหญ่ เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายกระจายรายได้ไปยังกลุ่มอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้นได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับผลิตภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว และกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
ยานยนต์ เป็นต้น
2. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจโลก
ทิศทางของภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งในส่วนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา และในยูโรโซน ที่
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและต่อประเทศไทย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนที่อาจจะ
กดดันการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของบริษัทฯ ที่มีการลงทุนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งในส่วนตลาดน้ามันเครื่อง บรรจุภัณฑ์นม
สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์เคมีการเกษตร
ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบัน การถดถอยของเศรษฐกิจโลก ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ของ
บริษัท แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
กระจายสัดส่วนของรายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มีการกระจุกตัว ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
นมและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีโดยไม่ผันแปรไปตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มสัดส่วนยอดขายของบรรจุภัณฑ์น้ามั นหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงบรรจุภัณฑ์นมที่มี
การส่งออกทางอ้อมไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศในละติน
อเมริกา และสิงคโปร์ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ การตั้งโรงงานบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นที่
ประเทศจีน รวมไปถึงการบริหารนโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
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และพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีความเข้มแข็ง
ทางการเงินที่เพียงพอและรองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้
3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษัทและลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระยะสั้นอายุ
ประมาณ 1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มีการทาสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือ
เป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกค้าที่บริษัทได้รับงานจากการประมูลแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย
ลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาจะอยู่ในระดับที่ต่ามาก
เนื่ องจากลูกค้ ามี ค วามเชื่ อมั่ น ในคุณภาพของสิน ค้ าที่ ไ ด้ม าตรฐาน การส่ง มอบสิน ค้ าได้ต รงต่ อ เวลา และ
ความสามารถที่จะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นั้นความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะ
อยู่ในระดับต่ามากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะ
หมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับต้องใช้ เวลานานในการทดสอบคุ ณภาพการผลิ ตชิ้นส่วนของ
ผู้ประกอบการจนกว่าจะมีความมั่นใจที่จะส่งคาสั่ง ซื้อสินค้า ซึ่งหากบริษัทยังดาเนินการผลิตให้เป็นไปตามที่
ผู้ผลิตชิ้นส่วนพึงพอใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ

4. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
ราคาของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัท ได้แก่เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน เม็ดโพลีโพรพีลีน
โดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ามันในตลาดโลกรวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ใน
ตลาดโลกในแต่ละช่ วงเวลา ซึ่ งอยู่นอกเหนื อการควบคุม ของบริษัท แต่การเปลี่ ยนแปลงของราคาวัตถุดิ บ
ดังกล่าวมีผลกระทบเล็กน้อยต่อกาไรขั้นต้นของบริษัท เนื่องจากโดยส่วนใหญ่บริษัทสามารถเจรจาปรับราคาขาย
กับลูกค้าได้หากต้นทุนของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้บริษัทก็ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด
โดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา
รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการจัดซื้อ
วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนและการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2556 ที่รัฐบาลประกาศใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่า 300 บาท ทั่วประเทศ รวมไปถึง
ต้นทุนการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนค่าไฟฟ้าและค่าขนส่ง เป็นปัจจัยที่ทาให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการ
ดาเนินงานของบริษัทสูงขึ้น บริษัทได้เห็นความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยได้นาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่ใน
สภาพพร้อ มใช้ง านสม่าเสมอ และควบคุ มกระบวนการผลิตโดยมุ่ งเน้ นลดอั ตราของเสียโดยผลิ ตสิน ค้าที่ มี
คุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ซึ่งจากการบริหารต้นทุนโดยนา
ระบบ TPM มาใช้ที่ผ่านมา ทาให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีและยังคงรักษาอัตรากาไรได้ นอกจากนี้
การขยายธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบันทาให้บริษัทได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จึงมุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น และจัดให้มีนโยบายในการดูแลและรักษาบุคคลากร
ซึ่งพนักงานที่มีทักษะ ประสบการณ์และเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ย่อมเป็นกาลังสาคัญที่จะผลักดันให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้
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โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวน (หุน้ )

ร้อยละ

1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

171,360,000

31.04

2.

นายคงศักดิ์

เหมมณฑารพ

102,086,000

18.49

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

72,154,000

13.07

4.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

15,119,300

2.74

5.

นายสุนทร

ศรีปรัชญาอนันต์

9,332,500

1.69

6.

นายพิรุฬห์

เหมมณฑารพ

8,000,000

1.45

7.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

8,000,000

1.45

8.

นายนเรศ

งามอภิชน

7,800,000

1.41

9.

นายธีรเชษฐ์

พงศ์วัฒนกิจกุล

4,500,000

0.82

10.

นายพงศ์ศักดิ์

อุรัจนานนท์

4,446,600

0.81

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

402,798,400

72.97

รวม

552,000,000

100.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ย่ อ ยอาจก าหนดให้ มี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราน้ อ ยกว่ าที่ กาหนดข้ า งต้ น ได้ โดยขึ้ น อยู่ กั บ ผลการ
ดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัท ย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยเห็นสมควร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการ/กรรมการอิ สระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการ/กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กร ร มก าร /กร ร มการ อิ สร ะ / กร ร มก าร ต ร ว จ สอ บ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
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ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก“ข้อพึงปฏิบัตทิ ี่ดี
สาหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

2.

จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.

กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกากับ
ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้
คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั

4.

พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ี่กาหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษทั
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.

จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ

6.

จัดให้มีการทาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ทีบ่ ริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรม
ดังกล่าวอย่างจริงจัง

7.

พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
กากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
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8.

คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้
แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ สามท่าน เป็นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

3
3

ปี
ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาดหลั กทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2555 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
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คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริห ารมี อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุป
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงานของ
บริษัท และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน
รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้
และกากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายบริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการ
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุ มั ติ การใช้ จ่ ายเงิ น ลงทุ น ที่ สาคั ญ ๆ ที่ ไ ด้ กาหนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ต ามที่ จ ะได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท สาหรับ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอายุสัญญาหรือ
ข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้น ๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการ
ที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง (ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติ
การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด

31

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท จานวน 5 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
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 และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึง
จัดทาแผนงานการบริหารความเสีย่ งและจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆที่มีผลต่อเป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ
เสี่ยงด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบาย
ภาครัฐ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เป็นต้น

2.

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่
กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการปฏิบัตงิ านมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

3.

ทบทวนนโยบาย

และแผนงานการบริหารความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

ผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก

4.

ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/
หรือกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.

มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก
ภายนอกได้ตามความจาเป็น เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

6.

ปฎิบัตหิ น้าที่อนื่ ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท
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 ของพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4
พ.ศ.2551 โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1
ทะเบียนกรรมการ
3.2
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3.4
รายงานประจาปีของบริษัท
3.5
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีคณะผู้บริหารจานวน 9 ท่าน และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2555 มี
มติให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

4.
5.
6.
7.

นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
นางพริม ชัยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล

8.

นางกรรณิกา เจนจุลพร

9.

นายอัษฎา แก้วรักษ์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อานวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ / ผู้อานวยการสายงานปฎิบัติการและห่วง
โซ่อุปทาน – สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการสายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน –สาขา
ชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ/ผู้อานวยการสายงานปฎิบัติการ
และห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด –สาขาชลบุรี
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ง
คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
3. จั ด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ เป้ า หมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ
งบประมาณประจาปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจ
การบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษั ทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อ
กาหนดภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ
ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอานาจการอนุมัติ
ดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุ ค คลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอานาจ
อนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริ ษัท
โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุ ณวุฒิ ประสบการณ์
ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสาคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริ มการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care
and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริ ษัท มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เป็ น ผู้ แต่ ง ตั้ ง และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถื อหุ้ น แต่ ละคนจะต้ อ งใช้ค ะแนนเสี ยงที่มี อ ยู่เ ลือ กตั้ง บุค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งใน
สามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถื อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน าเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามา
ดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่มี นั ย ผู้ มีอ านาจควบคุ ม หรือ หุ้ น ส่ วนของสานั ก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็น
กรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับ
เดีย วกัน เฉพาะที่ เป็ นบริษั ทจดทะเบี ยน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุ ณสมบั ติต ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการ
ทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
 ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
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บริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีวงเงินและโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ เท่ากับ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสื่ยง เท่ากับ 10,000 บาท/คน/
ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระบริษัท เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
3. โบนัสสาหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริหาร จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ปี 2555
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ย
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการ
ประชุม
กรรมการบริ
รายเดือน
บริษทั
กรรมการ
หารความ
กรรมการ
ตรวจสอบ
เสี่ยง
อิสระ
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
150,000
120,000
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ
50,000
3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
60,000
4.นางมาลี เหมมณฑารพ
60,000
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
60,000
10,000
6.นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
60,000
10,000
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
60,000
75,000
10,000
120,000
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
60,000
50,000
15,000
120,000
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
60,000
50,000
10,000
120,000
รวม
620,000
175,000
55,000
480,000

โบนัส

รวม
(บาท)

250,000

520,000
50,000
60,000
60,000
70,000
70,000
465,000
445,000
440,000
2,180,000

200,000
200,000
200,000
850,000
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ข. ค่าตอบแทนอื่น
- บริษัทได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
ผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

จานวนราย
10
10

ปี 2555
จานวนเงิน (บาท)
26,358,236.27
1,074,730.28

ข. ค่าตอบแทนอื่น
- บริษัทมีการทาประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูง
บริษัท ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจาย
การปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการ
อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ปี 2549 ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษั ท ตระหนั ก และให้ ค วามสาคั ญ ในสิ ท ธิ พื้ นฐานต่ างๆ ของผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ งในฐานะของนั กลงทุ นใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัท มีนโยบายที่จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริม และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่ องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ล่วงหน้า โดย
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ
ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์
2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่
ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูล
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
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5. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที
ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
8. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกาหนดใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ในการดาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่ม
การประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละ
วาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม
รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
บริษัทมีการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กาหนด
แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อน
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เปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน
ส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการ
จัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เ สียในเรื่องนั้นจะต้องรายงาน
ให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้
กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรม
ดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม
และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทได้คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์ สิน
ทางปัญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

: ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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พนักงาน

: ปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม ทั้ ง ในด้ า นโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ
เป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ และปฎิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย
และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ
ทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

: มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
โดยลูกค้าจะต้อ งได้ รับ สิน ค้า /บริการที่ ดี มีคุ ณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ ราคาที่
เหมาะสม และเป็น ไปตามมาตรฐานที่ ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิ บัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกา
ที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และ
เจ้ าหนี้ล่ วงหน้ า หากไม่สามารถปฏิบั ติต ามข้อ ผูกพัน ในสัญ ญา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน
ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการ
กระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

ให้ ค วามสาคั ญ กั บ ความโปร่ ง ใส และค านึ ง ถึ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุจ ริ ต ในการติ ด ต่ อ ท า
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ
การกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการ
ให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัท
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ชุมชน สังคม และ : มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
สิ่งแวดล้อม
ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจน
ค านึ ง ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การปฏิ บั ติ ง านและการ
ตั ด สิ น ใจ การด าเนิ น การใด ๆ ของบริ ษั ท จะต้ อ งท าให้ แ น่ ใ จว่ า ผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละการ
ประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดาเนินธุรกิจ
อยู่ตามสมควร
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฎิบัติที่ดี ดังนี้
1) กาหนดนโยบายการป้องการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ
จูงใจให้ปฎิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้อ งเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน
4) กาหนดให้มี จริยธรรมและข้อพึงปฎิบัติในการทางาน เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามถือเป็นการทาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจ
ใส่และปฎิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัท ได้วัดฝึกอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมต่างๆ และมีการส่งแบบสอบถามและมีการประเมินผลเป็น
ระยะๆ
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการ
อิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@pjw.co.thโดยตรง และกาหนดให้มี
ช่องทางการรับข้ อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่ านทางอีเ มล์เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
thasmasa.d@pjw.co.th เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณาสอบสวนและ
รายงานต่อคณะกรรมบริษัทต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
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หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดย
บริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็ปไซด์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดย
เปิ ด เผยหลั กเกณฑ์ แ ละแนวทางปฎิ บั ติ ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจาปี งบการเงิน นโยบายการกากับ
ดูแลและจริยธรรมธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น ช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การ
จัดทาประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ โดยในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัททุกไตรมาส และผลการดาเนินงานประจาปี 2555 และมี
การจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส าคั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมี
บทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่าย
บริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่อ งต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)
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และกรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ จานวน
กรรมการอิ สระของบริ ษั ทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ สานั กงานคณะกรรมการกากับหลั กทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ง
อีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้
ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฎิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิดเผย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแล และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธาน
เจ้าหน้าที่บ ริหาร เป็นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นาการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึง นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้า ที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง
ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มั่ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรม โดยมี น โยบายที่ จ ะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็น
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบ
ต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึง
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การ
ตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควร
หลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักง าน ต้อง
ทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของ
ตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยว
โยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทา
รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่าย
จัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย
หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้
กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่ างชั ด เจน มี การควบคุ ม ดู แ ลการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ เ กิ ด ประโยชน์ และมี การแบ่ ง แยกหน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทาและทบทวนระบบ
การควบคุม ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทางานร่วมกับทีมงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความ
เป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า
หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริษัท
จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ
การปรับปรุงขั้นตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วย
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถ
ได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ
และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทอย่าง
โปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ) ที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุ ก 3 เดือ น และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้น
แต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็ บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรอง
แล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอ
ให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบาย
โดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหาก
กรรมการอิ สระหรื อ กรรมการตรวจสอบมี ข้ อ สงสั ย ใดๆ กรรมการอื่ น ๆและฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ต้ อ ง
ดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็ นด้วยกับมติที่ ประชุ ม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริ ษัท บั นทึกข้ อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุ การบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุก
ครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นเพื่ออภิป ราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท
ประชุม 6 ครั้ง

1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
4.นางมาลี เหมมณฑารพ
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสนสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

การเข้าร่วมประชุม ปี2555 (ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุม 1 ครั้ง
ประชุม 5 ครั้ง

5/5
5/5
5/5

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4. ค่าตอบแทน
บริ ษั ท มี น โยบายจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ที่เ หมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ /อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ
เงินเดือน และ โบนัส
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็น
อัตราที่แข่งได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ มี การฝึ ก อบรมและการให้ ค วามรู้ แ ก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
ผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจา
ทุกปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานของ
CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง
งาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และสามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฎิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดับความสามารถที่
ต้องการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบปี ละ 1 ครั้ง
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
หลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย
นอกจากนี้บริ ษัทได้แจ้ งให้ กรรมการและผู้บ ริหารเข้ าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การ
ดาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมี คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทาน
การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงินและการ
สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบฯครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 20 กุม ภาพั น ธ์ 2556 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบฯทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 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)
คณะกรรมการตรวจสอบฯมีค วามเห็นว่ าบริ ษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เพี ยงพอและเหมาะสม
รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจาก
การที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอใน
เรื่องของการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกัน
ต่ อ ความเสี ย หายอั น เกิด จากความผิ ด พลาดได้ ทั้ ง หมด แต่ สามารถป้ อ งกัน หรื อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในระดั บ ที่
สมเหตุสมผล
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
D
B

บริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาคัญ
การถือ
หุ้น (%)
- ซื้อสินค้า
- ค่าเช่าที่ดนิ

1. บริษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จากัด
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ B = ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร C = บริษัทย่อย

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
1.08
1.62

D = ผู้ถือหุ้น

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
การทารายการระหว่างกันในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันจึงไม่
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทได้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการ
ระหว่ า งกั น แล้ ว การท าระหว่ า งกัน ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับความ
จาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีความชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่ กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทา
รายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้า
ประกันหนีสินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัทฯค้าประกันเงินกู้ หรือภาระหนีสินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการท้า
รายการ จ้ านวนเงิ น ภาระหนี ระยะเวลารวมถึ งอั ต ราดอกเบี ยและต้ น ทุ นทางการเงิ นที่ เ กี่ย วข้ อ ง และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท้ า รายการดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะพิ จ ารณาหลั กเกณฑ์ เ งื่ อ นไขและความ
สมเหตุสมผลของการท้ารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทังนี ให้กรรมการที่มีส่วน
ได้เสียให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนัน
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการซื้อสินค้า ประเภทกล่องลูกฟูกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีความสะดวกในการ
ติด ต่ อประสานงาน และราคาซื้ อเป็ นราคาตลาดทั่ วไปและมีเ งื่ อนไขทางการค้าปกติ ส่วนรายการเช่าที่ ดิน จาก
กรรมการและผู้ถือหุ้น จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ MPC ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น
ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อ ย่างต่อเนื่อง MPC จึงมีความจาเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทา
สัญญาเช่าจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล
ทั้ ง นี้ รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปัญจวัฒนาพพลาสติก จากัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการ
บริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุมทุกครั้ง และได้รายงานแสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิ น้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมทั้งมีความเห็นในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี นโยบายบัญชีที่สาคัญ
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั ิแผนตรวจสอบประจาปี
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของ
สานักงานตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทบทวนนโยบายและการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและผลการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ได้จดั ให้มี
และดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเหมาะสม และเพียงพอ และมีการจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า จากการสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามที่เป็นสาระสาคัญ

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วม จานวน 1 ครั้ง เพื่อขอ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องของการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และได้ประเมิน
ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัตงิ านสาหรับปี 2555 ผลการปฏิบัตงิ านโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมประจ าปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา จากการประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเห็นสมควร
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
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1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
2. นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
3. นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยประจาปี 2556 และ
กาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2556 สาหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ประจาปี การตรวจสอบงบการเงินบริษทั ย่อย และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส โดยรวมค่าตรวจสอบ
และรับรองการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท กรณีมีการ
ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า
การเข้าทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มคี วามสมเหตุสมผล สาหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป เป็นไปตามหลักการที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ิใช่ธุรกิจปกติหรือที่
สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่าง
กาลและงบการเงินประจาปี

6. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีความเป็นอิสระไม่มี
ข้อจากัดในการรับทราบข้อมูล และได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกาหนดขอบเขต
หน้าที่การปฏิบัตงิ านครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
---------------------------------------------(นางสาวจรัญญา แสงสุขดี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล
กากับกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2555 ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังในการจัดทา และมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งการปฎิบตั ิตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และเหมาะสม เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการ
ดูแลทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ทาหน้าที่กากับและสอบทาน นโยบายบัญชี และ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ดังปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวม มีความเพียงพอ และเหมาะสม
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ในงบการเงินของบริษัท และบริษทั ย่อยสาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ย งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิท ธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
นาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2

62

-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดาเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
2013/069/0273

63

- 3บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.4, 5

63,611,471.92

52,796,555.71

29,419,781.73

16,218,691.21

ลูกหนี้การค้า

3.5, 6
-

-

8,460,754.09

4,141,754.19

316,690,122.30

305,750,805.20

291,793,674.54

295,192,318.19

316,690,122.30

305,750,805.20

300,254,428.63

299,334,072.38

4

-

-

8,007,589.51

6,347,273.02

4, 7

-

-

10,331,682.00

10,693,850.00

3.6, 8

148,941,979.97

123,681,508.90

130,526,995.37

106,852,327.77

เงินมัดจาการซื้อสินทรัพย์

9,891,989.10

22,387,707.68

3,202,795.10

8,483,831.26

เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์

9,056,750.12

10,038,473.02

9,056,750.12

10,038,473.02

14,341,442.39

14,354,682.44

9,933,050.82

8,947,406.44

562,533,755.80

529,009,732.95

500,733,073.28

466,915,925.10

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

- กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

3.8, 10

-

-

97,286,807.20

97,286,807.20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.9, 11

865,577,980.16

645,094,251.89

771,428,762.30

597,578,406.17

3.11, 12

6,457,694.17

5,246,590.27

6,185,940.32

4,914,976.69

13

13,164,549.80

11,352,039.47

7,225,153.00

5,719,756.89

885,200,224.13

661,692,881.63

882,126,662.82

705,499,946.95

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,447,733,979.93 1,190,702,614.58 1,382,859,736.10 1,172,415,872.05
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-4บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

2554

14

45,342,280.40

191,411,755.91

45,342,280.40

191,411,755.91

4

143,499.84
236,572,826.80
236,716,326.64
-

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

14,337,728.79
209,398,870.51
223,736,599.30
-

28,765,379.86
241,131,059.34
269,896,439.20
304,751.00

15
16
17

45,275,900.28
16,043,094.33
25,629,920.85
11,887,533.61
49,657,631.29
7,282,000.00
9,161,692.73
446,996,380.13

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

38,744,000.00
13,558,105.04
22,506,744.33
11,664,119.47
46,113,160.11
7,282,000.00
6,589,115.10
415,536,123.75

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

15
16
17

90,810,124.48
18,939,365.10
18,089,998.00
35,279.49
127,874,767.07
574,871,147.20

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

88,349,325.89
18,076,293.97
16,822,677.00
35,279.49
123,283,576.35
538,819,700.10

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

4
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-5บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

18

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 552,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

276,000,000.00

หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

276,000,000.00
220,000,000.00

220,000,000.00

18

338,128,000.00

-

338,128,000.00

-

19, 20

22,182,233.16

7,919,764.78

22,182,233.16

7,919,764.78

225,116,442.81

91,855,458.96

215,856,110.40

100,547,552.87

11

-

-

(8,126,307.56)

(8,305,236.68)

10

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

3,453,721.59

5,022,916.39

-

-

867,966,890.72

327,884,633.29

844,040,036.00

320,162,080.97

4,895,942.01

4,987,047.01

-

-

872,862,832.73

332,871,680.30

844,040,036.00

320,162,080.97

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,447,733,979.93 1,190,702,614.58 1,382,859,736.10 1,172,415,872.05
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-6บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างการซือ้ สินทรัพย์กลุม่ กิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุ
2555
3.3
4, 29, 30 2,010,033,018.73
4, 29, 30
6,916,263.27
2,016,949,282.00
3.3
4 1,588,623,129.97
60,132,655.83
4
81,316,374.99
23
38,897,858.67
16,820,042.26
1,785,790,061.72
231,159,220.28
3.20, 24, 29
28,536,873.06
202,622,347.22

10

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2554
1,640,174,033.72
3,501,853.57
1,643,675,887.29

1,899,990,975.78
8,171,309.15
1,908,162,284.93

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

1,285,967,373.87
43,055,828.49
70,099,711.76
38,069,005.94
20,851,028.33
1,458,042,948.39
185,632,938.90
40,332,296.33
145,300,642.57

1,512,202,784.90
58,373,889.00
69,521,137.23
38,753,868.36
16,505,877.10
1,695,357,556.59
212,804,728.34
28,043,702.43
184,761,025.91

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
36,859.62

-

-

178,929.12

-

3,086,493.16

-

-

(1,569,194.80)
201,053,152.42

5,022,916.39
153,410,052.12

184,939,955.03

145,623,109.90

202,713,452.22
(91,105.00)
202,622,347.22

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

184,761,025.91
184,761,025.91

145,586,250.28
145,586,250.28

201,144,257.42
(91,105.00)
201,053,152.42

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

184,939,955.03
184,939,955.03

145,623,109.90
145,623,109.90

0.38

0.37

0.34

0.37

3.17, 26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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68

338,128,000.00
338,128,000.00

220,000,000.00
56,000,000.00
276,000,000.00

18
20
20

10

18
18
20
20

-

184,000,000.00
36,000,000.00
-

-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
รับคืนเงินปันผลจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจ
ควบคุม
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เพิ่มขึ้นจากการเรียกชาระค่าหุน้ ในบริษัทย่อย
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ลดลงจากซือ้ กิจการโดยบริษัทใหญ่
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้ว

7,919,764.78
14,262,468.38
22,182,233.16

-

-

145,236,252.67
91,855,458.96
(14,262,468.38)
(55,190,000.00)
202,713,452.22
225,116,442.80

-

-

104,955,291.07
7,919,764.78
(7,919,764.78)
(150,416,320.00)

3,086,493.16
3,086,493.16
3,086,493.16

-

-

-

5,022,916.39
5,022,916.39
(1,569,194.80)
3,453,721.59

-

-

-

บาท
ส่วนของผู้ถือหุน้ บริษัทใหญ่
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้
สารองตาม
ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนต่ากว่าทุนจาก ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
กฎหมาย
การรวมธุรกิจภายใต้
จากการแปลงค่า
การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

-7บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

153,345,662.22
327,884,633.29
56,000,000.00
338,128,000.00
(55,190,000.00)
201,144,257.42
867,966,890.71

-

-

288,955,291.07
36,000,000.00
(150,416,320.00)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุน้ ของ
บริษัทใหญ่

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุน้

(6,578,693.16)
64,389.90
4,987,047.01
(91,105.00)
4,895,942.01

750,000.00

19,828.00

(6,578,693.16)
153,410,052.12
332,871,680.30
56,000,000.00
338,128,000.00
(55,190,000.00)
201,053,152.42
872,862,832.72

750,000.00

19,828.00

16,781,522.27 305,736,813.34
36,000,000.00
(6,050,000.00) (156,466,320.00)

ส่วนทีเ่ ป็นของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

-8บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท
กาไรสะสม

ผลต่างจากการ

สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ซื้อสินทรัพย์

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
และชาระแล้ว
หมายเหตุ

รวม

กลุ่มกิจการเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

184,000,000.00

-

-

113,297,387.37

(8,342,096.30)

288,955,291.07

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

18

36,000,000.00

-

-

-

-

36,000,000.00

สารองตามกฎหมาย

20

-

-

7,919,764.78

(7,919,764.78)

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

(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

-

-

-

-

56,000,000.00

-

-

-

338,128,000.00

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(150,416,320.00)

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

18

56,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

18

-

สารองตามกฎหมาย

20

-

-

14,262,468.38

(14,262,468.38)

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

(55,190,000.00)

-

(55,190,000.00)

-

-

-

184,761,025.91

178,929.12

184,939,955.03

22,182,233.16

215,856,110.40

(8,126,307.56)

844,040,036.00

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

276,000,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-9บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

202,622,347.22

145,300,642.57

184,761,025.91

145,586,250.28

99,128.19

1,292,746.12

308,660.47

900,336.52

76,982,352.00

54,600,315.71

67,979,975.79

50,148,976.98

3,531,351.98

1,301,032.49

3,490,440.30

1,301,032.49

(4,885.66)

741,456.65

357,282.34

152,260.93

(818,637.40)

(975,388.81)

(818,637.40)

(5,667,642.14)

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์

10,292.85

1,536,214.68

10,292.85

1,536,214.68

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3,045,149.00

2,662,303.00

2,955,797.00

2,597,478.50

-

-

-

(173,167.16)

ดอกเบี้ยจ่าย

16,820,042.26

20,851,028.33

16,505,877.10

20,754,832.55

ภาษีเงินได้

28,536,873.06

40,332,296.33

28,043,702.43

39,690,801.87

330,824,013.50

267,642,647.07

303,594,416.79

256,827,375.50

-

-

(4,318,999.90)

2,434,820.95

(10,939,317.10)

(86,075,115.89)

3,398,643.65

(79,104,417.01)

3,330,414.07

(2,759,411.98)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์

รายได้ดอกเบี้ยรับ

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

16,413.80

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,000,000.00

-

(10,196,600.00)

(25,359,599.26)

(51,453,209.98)

(23,983,328.07)

(34,231,619.25)

981,722.90

(4,025,047.02)

981,722.90

(4,025,047.02)

13,240.05

(9,411,134.72)

(985,644.38)

4,040,810.70

ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย

(3,669,660.00)

(1,886,900.00)

(3,669,660.00)

(1,366,900.00)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,674,202.31)

2,044,600.42

(1,326,176.41)

2,315,893.00

สินค้าคงเหลือ
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 10 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายเงินสาหรับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานให้แก่บริษัทย่อย
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเรียกชาระค่าหุ้นในส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับคืนเงินปันผลจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อในส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายผลต่างจากการซื้อสินทรัพย์
กลุ่มกิจการเดียวกัน
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

2555

2554

(131,750.38)
(29,608,837.12)
9,651,852.79
(3,541,100.00)
3,187,034.23
269,733,397.30
-

(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)

(14,427,651.07)
(31,713,365.87)
(304,751.00)
8,831,560.60
(3,541,100.00)
1,191,812.28
237,057,893.59
-

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)

(35,298,985.01)
234,434,412.29

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

(34,915,402.67)
202,142,490.92

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

-

(6,050,000.00)

-

(97,286,807.20)
-

750,000.00
19,828.00
(3,492,200.00)
4,376,542.09
9,346,447.63
7,811,772.21
17,015,270.79
(259,972,936.42) (228,213,736.23) (229,821,812.66) (198,487,692.01)
(72,907.47)
(9,891,989.10) (22,387,707.68)
(3,202,795.10)
(8,483,831.26)
(2,774,703.51)
(2,762,144.94)
(2,774,703.51)
(2,407,130.00)
(268,263,086.94) (252,789,513.22) (227,987,539.06) (289,723,097.15)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท
งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(146,069,475.51)

90,261,509.65

(146,069,475.51)

90,261,509.65

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

-

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

394,128,000.00
62,682,181.89

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(152,851,301.13)

(694,086.97)

-

-

36,000,000.00

394,128,000.00

36,000,000.00

219,305,144.00

52,082,181.89

219,305,144.00

(42,708,000.00) (151,244,000.00)

(42,708,000.00)

เงินสดจ่ายปันผล

(55,157,699.00) (150,416,000.00)

(55,157,699.00) (150,416,000.00)

เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(38,784,596.16)

(30,670,672.07)

(38,186,991.62)

(29,571,984.10)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

(16,820,042.26)

(22,766,681.50)

(16,505,877.10)

(22,670,485.72)

47,127,067.83

98,311,213.11

39,046,138.66

100,200,183.83

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ

(2,483,476.97)

5,022,916.39

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

10,814,916.21

30,376,611.96

13,201,090.52

10,343,428.16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

52,796,555.71

22,419,943.75

16,218,691.21

5,875,263.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

63,611,471.92

52,796,555.71

29,419,781.73

16,218,691.21

22,387,707.68

13,530,257.20

8,483,831.26

13,530,257.20

5,962,503.72

7,366,161.77

7,548,593.98

2,656,894.99

10,710,808.55

28,601,093.02

10,710,808.55

28,601,093.02

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
กาไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี

-

42,312.31

-

42,312.31

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยการกู้ยืมโดยทรัตส์รีซีท

-

16,426,130.98

-

16,426,130.98

จาหน่ายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับชาระเงิน

-

-

4,990,730.56

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 12 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530 และแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554
เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้รับอนุญำตให้นำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) โดยบริษัทมีกำหนดวันซื้อขำยครั้งแรกในวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2555
บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสำนักงำนสำขำซึ่งเปิดดำเนินกำรและตั้ง
เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ สำขำ
ที่ตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร
74000
2
กรุงเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/53 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
4
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษั ท ประกอบธุรกิ จหลัก เป็น ผู้ผลิ ตและจ ำหน่ำยบรรจุภั ณฑ์ ส ำหรับ สิน ค้ำ อุปโภคและ
บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งเทียมจำกพลำสติก
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนี้
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

ประเภทกิจกำร
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
จำหน่ำยฝำพลำสติก
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
(ปัจจุบันหยุดดำเนินงำน)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
กรุงเทพมหำนคร

อัตรำส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)
2555
2554
99.98%
99.97%
100.00%
-

99.98%
99.97%
100.00%
-
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- 13 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(ข) บริษัทนำงบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญมำ
รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วันที่ได้มำ (วันที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยและ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ ) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุม
บริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญได้จัดทำขึ้น
โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
(ง)

สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำ
เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้
แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(จ)

ยอดคงค้ ำงระหว่ำงบริษั ท และบริษั ทย่อยและกิ จกำรที่มี กำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินสำหรับ
บริษัทมหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่ออกระหว่ำงปีและยังไม่มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2555 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน (แทนมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 14 เรื่องกำรเสนอข้อมูลทำง
กำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2556
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินเมื่อนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ
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3.3 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้ จ ำกกำรขำยสิ นค้ ำ รั บรู้ เมื่ อ ส่ งมอบและได้ โ อนควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยสำคัญไปให้กั บผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำย
บริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้น หรือไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือรวมทั้งควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำที่ขำยไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือน้อยกว่ำ และไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
3.5 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
3.6 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้ำสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ำรวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ย
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุนในกำรซื้อ ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
มูล ค่ ำ สุท ธิที่ จะได้รับ เป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิ จปกติหัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรขำย
บริษัทตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงสำหรับสินค้ำที่เสื่อมคุณภำพ เสียหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริษัทว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริษัทและลูกค้ำเป็น
ผู้ร่วมกันออกแบบแม่พิมพ์ บริษัทจะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็นต้นทุนขำยเมื่อมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.7 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรียกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริษัทจะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็นต้นทุนขำยสินค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน
3.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบกำรเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุน สุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
3.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู้มูลค่ำเริ่มแรก
รำคำทุนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซื้อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซื้อที่เรียกคืน
ไม่ได้ และต้นทุนทำงตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรียมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่งเริ่มแรกและกำรเก็บรักษำ ต้นทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้อหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนที่
ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำกรำคำซื้อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำนของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อัตรำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่มแรกที่ได้มำซึ่ง
สินทรัพย์
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ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำ เสื่อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสินทรัพย์แสดงไว้ดังนี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
บริษัทและบริษัทย่อยไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรือติดตั้ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หำกมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
กับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็นส่วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็ นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกั น เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.10 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น
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3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดังนี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
3.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสินทรัพย์อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ)
ในกรณีที่ รำคำตำมบั ญชีของสินทรัพ ย์สูงกว่ำมูล ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษั ทจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยังคงมีแต่เป็นไปในทำงที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิด
รำยกำร
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ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริษัทมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริษัท และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษัทคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิส ระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือ
ขำดทุน
3.14 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงิน
บำทงบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมที่เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เป็นเงินบำทตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็น
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นแปลงค่ำโดย
ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูล ค่ำยุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
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3.16 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะถูก
จัดเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.17 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี
3.18 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัทที่ทำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใ กล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร
บริษัทคำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
3.19 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์และ
หนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้
3.19.1 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน ฝ่ำ ยบริหำรได้ใ ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่ อ
พิจำรณำว่ำบริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำว
แล้วหรือไม่
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3.19.2 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่สำมำรถรับชำระหนี้คืนจำกลูกหนี้
แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประวัติกำรจ่ำยชำระหนี้ อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและฐำนะกำรเงินที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น
3.19.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ คืนต่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
3.19.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ได้ม ำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.20 ภำษีเงินได้
บริษัทบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ (ปี 2555 : 23%, ปี 2554 : 30%) ของกำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออก
ด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
บริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์แห่ง
ประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีที่กำหนดโดยคำนวณจำกกำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้หลังจำกปรับปรุง
บวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำร
ที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี ในอัตรำภำษีดังนี้
อัตรำภำษี
กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ (บำท)
2555
2554
1 - 150,000
0%
0%
150,001 - 1,000,000
15%
15%
1,000,001 - 3,000,000
23%
25%
มำกกว่ำ 3,000,000
23%
30%
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4. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทั่วไป หรือในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท มิลล์แพค จำกัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

(เทียนจิน) จีน

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

ไทย

ผู้ถือหุ้น

นำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ

ไทย

ผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทั่วไปหรือเป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

2555

งบกำรเงินรวม

บำท

2554

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554

-

-

2,596,452.04
44,408,901.57
47,005,353.61

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

-

-

368,466.52

4,732,375.74

-

-

-

-

-

336,650.37
336,650.37

142,033.31
147,978.52

รำยได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

-

-

1,450,000.00
360,000.00

2,859,811.38
360,000.00

49,855.00
49,855.00

1,810,000.00

49,855.00
3,269,666.38

ซื้อสินค้ำ
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

-

-

139,606,446.21

55,346,254.44

1,083,697.76
1,083,697.76

4,402,262.39
4,402,262.39

1,083,697.76
140,690,143.97

4,402,262.39
59,748,516.83

-

-

11,594,780.66

1,441,014.43

-

-

-

102,300.00

-

-

-

18,927.19

-

1,320.00
122,547.19

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
รำยได้ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน)
พลำสติก จำกัด

ค่ำเช่ำและบริกำร
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

-

1,320.00
1,320.00

5,945.21
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บำท

งบกำรเงินรวม
2555

2554

-

-

413,636.87
8,047,117.22
8,460,754.09

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

-

-

10,331,682.00

10,693,850.00

-

-

7,774,456.40
64,200.00
168,933.11
8,007,589.51

4,258,550.76
32,100.00
2,056,622.26
6,347,273.02

-

-

14,194,228.95

28,490,129.64

143,499.84
143,499.84

275,250.22
275,250.22

143,499.84
14,337,728.79

275,250.22
28,765,379.86

-

-

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก
จำกัด
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี. ซี. เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด
เจ้ำหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
2555
357,874.71
58,306,097.54
4,947,499.67
63,611,471.92

-

304,751.00

บำท

งบกำรเงินรวม
เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554

2554
2,268,649.31
47,581,238.75
2,946,667.65
52,796,555.71

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
314,809.05
280,000.00
24,157,473.01
12,992,023.56
4,947,499.67
2,946,667.65
29,419,781.73
16,218,691.21

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ( อัตรำร้อยละ0.75 ต่อปี )
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- 24 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
6. ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ยังไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
กิจกำรอื่น
ที่ยังไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554

2555

2554

-

-

8,460,754.09

4,141,754.19

-

-

8,460,754.09

4,141,754.19

252,008,888.36

210,851,314.92

228,481,278.77

201,056,078.17

64,681,233.94
316,690,122.30
316,690,122.30
316,690,122.30

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

63,312,395.77
291,793,674.54
300,254,428.63
300,254,428.63

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

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสัญญำให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน)
พลำสติก จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 340,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ (จำนวน 10,331,682.00 บำท และ
10,693,850.00 บำท ตำมลำดับ) เป็นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
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- 25 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
8. สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555

2554

2555

2554

สินค้ำสำเร็จรูป

60,605,884.95

49,009,839.47

51,222,374.92

36,563,369.62

งำนระหว่ำงทำ

17,625,559.90

16,842,896.97

15,250,035.11

14,194,203.52

วัตถุดิบ

48,007,988.29

37,496,959.14

41,213,392.63

35,393,420.36

3,505,541.50

5,074,136.99

3,461,310.06

5,051,248.34

20,533,146.21

17,637,600.00

20,533,146.21

17,637,600.00

วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

1,142,910.98

-

1,142,910.98

-

151,421,031.83

126,061,432.57

132,823,169.91

108,839,841.84

(2,479,051.86)

(2,379,923.67)

(2,296,174.54)

(1,987,514.07)

148,941,979.97

123,681,508.90

130,526,995.37

106,852,327.77

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2554

2555

2554

ยอดยกมำต้นปี

2,379,923.67

1,087,177.55

1,987,514.07

1,087,177.55

บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี

2,012,733.68

1,809,714.94

1,977,621.29

1,417,305.34

หัก ลดลงระหว่ำงปี

(1,913,605.49)

(54,968.82)

(1,668,960.82)

(54,968.82)

-

(462,000.00)

-

(462,000.00)

2,479,051.86

2,379,923.67

2,296,174.54

1,987,514.07

หัก ตัดบัญชีระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี
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- 26 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2555
ภำษีซื้อยังไม่ขอคืน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2554

2555

2554

-

11,318.46

-

11,318.46

857,091.26

874,194.28

707,992.83

829,673.64

2,417,818.74

5,131,882.08

-

-

602,322.84

1,488,189.27

499,570.08

1,346,274.38

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

4,327,696.85

1,495,356.44

3,992,587.80

1,437,647.78

ลูกหนี้อื่นและอื่นๆ

6,136,512.70

5,353,741.91

4,732,900.11

5,322,492.18

14,341,442.39

14,354,682.44

9,933,050.82

8,947,406.44

ภำษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
เงินทดรองจ่ำย

รวม

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย หุ้นสำมัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุนแสดงใน
ทุนชำระแล้ว (บำท)
ชื่อ

2555

2554

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
2555

2554

วิธีส่วนได้เสีย (บำท)
2555

2554

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (บำท)
2555

2554

ในประเทศไทย
1. บริษัท มิลล์แพค จำกัด

30,000,000.00

30,000,000.00

99.98

99.98

49,668,343.24

32,629,747.35

29,992,500.00

29,992,500.00

1,000,000.00

1,000,000.00

99.97

99.97

2,799,562.07

1,428,448.88

999,700.00

999,700.00

3. บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด 66,294,607.20

66,294,607.20

100.00

100.00

65,495,587.25

67,880,418.91

66,294,607.20

66,294,607.20

117,963,492.56

101,938,615.14

97,286,807.20

97,286,807.20

2. บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ในต่ำงประเทศ

10.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนโดยเปิดบริษัทย่อยในมณฑลเทียนจีนประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนเพื่อ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก โดยมีทุนจดทะเบียน 900,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ (ประมำณ 27 ล้ำนบำท)
ภำยใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด และบริษัทดังกล่ำวได้จดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2554 ต่อมำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ครั้งที่
6/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2554 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,300,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ
(ประมำณ 39 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทได้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนทั้งหมดดังกล่ำว
แล้ว
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- 27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
10.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท มิลล์แพค จำกัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 997 หุ้น ในรำคำพำร์
มูลค่ำหุ้นละ 2,500 บำท รวมเป็นเงิน 2,492,500 บำท จำกผู้ถือหุ้นเดิมและอนุมัติให้ลงทุนในหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2,500 บำท รวมเป็นเงิน 12,500,000 บำท จ่ำยเงิน
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2554 และต่อมำตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
30 พฤศจิกำยน 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 2,500 บำท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บำท จ่ำยเงินเมื่อวันที่ 13 และ 27 ธันวำคม 2554
10.3 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,997 หุ้น
ในรำคำพำร์มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 999,700 บำท จำกผู้ถือหุ้นเดิม จ่ำยเงินเมื่อวันที่
1 มีนำคม 2554
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2554) มีผลต่ำงจำกมูลค่ำตำมบัญชีกับ
เงินสดจ่ำยลงทุน ตำมรำยละเอียดดังนี้
สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุทธิ
เงินค้ำประกัน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
มูลค่ำตำมบัญชี
เงินสดจ่ำยลงทุน (มูลค่ำหุ้นสำมัญตำม
รำคำพำร์ที่จดทะเบียน)*
ผลต่ำงจำกกำรซื้อ

บริษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง จำกัด

บำท
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

* เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุน เป็นกำรจ่ำยซื้อตำมมูลค่ำพำร์ของหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระ
แล้วของบริษัทย่อย
บัญชีส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน จำนวนเงิน 19,828.00 บำท
เป็นจำนวนเงินที่บริษัท มิลล์แพค จำกัด ได้เรียกคืนเงินปันผลที่ได้จ่ำยเกินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท มิลล์แพค จำกัด สูงขึ้นในจำนวนเดียวกัน
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- 28 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 55

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดนิ

80,799,642.00

1,800,000.00

-

-

82,599,642.00

อำคำร

138,782,026.38

2,846,705.25

-

10,912,624.80

152,541,356.43

ส่วนปรับปรุงอำคำร

39,118,022.05

6,213,311.81

-

5,558,532.19

50,889,866.05

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

70,650,879.18

9,036,248.76

-

4,481,771.29

84,168,899.23

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 346,778,016.57

129,414,747.85

(1,111,527.00)

96,593,482.89

571,674,720.31

อุปกรณ์สำนักงำน

21,378,044.67

7,083,025.87

(232,266.20)

905,480.79

29,134,285.13

ยำนพำหนะ

51,841,293.71

18,844,231.72

(6,274,086.97)

-

64,411,438.46

อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

32,614,827.06

85,368,579.36

-

(102,128,448.97)

15,854,957.45

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

1,658,214.00

40,173,439.98

(129,000.00)

(16,323,442.99)

25,379,210.99

783,620,965.62

300,780,290.60

(7,746,880.17)

-

1,076,654,376.05

21,077,222.89

4,868,187.73

-

-

25,945,410.62

8,531,017.83

4,654,041.99

-

-

13,185,059.82

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

13,741,705.58

8,323,028.02

-

-

22,064,733.60

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

75,045,066.88

48,376,690.52

(885,311.04)

-

122,536,446.36

7,210,202.41

4,366,097.49

(196,506.82)

-

11,379,793.08

ยำนพำหนะ

12,921,498.14

4,838,131.12

(2,701,534.54)

-

15,058,094.72

รวม

138,526,713.73

75,426,176.87

(3,783,352.40)

-

210,169,538.20

รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร

อุปกรณ์สำนักงำน

645,094,251.89

866,484,837.85

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

-

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 645,094,251.89

(906,857.69)
865,577,980.16
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- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 54

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน

64,211,520.00

อำคำร

67,328,586.95

-

(38,000.00)

71,491,439.43

138,782,026.38

ส่วนปรับปรุงอำคำร

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 225,616,351.57

16,588,122.00

-

-

80,799,642.00

อุปกรณ์สำนักงำน

13,794,311.61

6,577,264.29

(1,058,075.23)

2,064,544.00

21,378,044.67

ยำนพำหนะ

34,652,976.47

21,834,640.18

(4,646,322.94)

-

51,841,293.71

อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

1,225,162.84

98,033,399.36

(8,033,240.00)

(58,610,495.14)

32,614,827.06

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

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

ส่วนปรับปรุงอำคำร

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

ยำนพำหนะ

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

รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 401,863,915.39

645,094,251.89

* บริษัทมีรำยกำรขำยเครื่องจักรและเช่ำกลับคืนจำนวน 7.05 ล้ำนบำท รวมอยู่ในรำยกำรที่เพิ่ม (ลด)
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 55

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน

80,799,642.00

1,800,000.00

-

-

82,599,642.00

อำคำร

124,671,576.53

2,846,705.25

-

10,912,624.80

138,430,906.58

ส่วนปรับปรุงอำคำร

37,140,239.93

6,143,311.81

-

5,338,422.19

48,621,973.93

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

69,371,714.55

8,494,078.76

-

4,481,771.29

82,347,564.60

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 297,576,416.24

95,698,991.80

(8,492,422.08)

96,593,482.89

481,376,468.85

อุปกรณ์สำนักงำน

20,725,775.57

6,452,183.66

(232,266.20)

905,480.79

27,851,173.82

ยำนพำหนะ

51,841,293.71

18,844,231.72

(6,274,086.97)

-

64,411,438.46

อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

32,556,547.06

76,377,632.47

-

(102,128,448.97)

1,815,000.00

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

1,658,214.00

39,875,609.98

(4,990,730.56)

(16,103,332.99)

25,430,490.99

716,341,419.59

256,532,745.45

(19,989,505.81)

-

952,884,659.23

อำคำร

6,992,608.07

4,848,665.29

-

-

11,841,273.36

ส่วนปรับปรุงอำคำร

8,140,504.52

3,893,680.85

-

-

12,034,185.37

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

13,116,917.12

8,038,512.84

-

-

21,155,429.96

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

70,521,022.43

40,656,434.89

(885,311.04)

-

110,292,146.28

7,070,463.14

4,200,810.92

(196,506.82)

-

11,074,767.24

ยำนพำหนะ

12,921,498.14

4,838,131.12

(2,701,534.54)

-

15,058,094.72

รวม

118,763,013.42

66,476,235.91

(3,783,352.40)

-

181,455,896.93

รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อุปกรณ์สำนักงำน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 597,578,406.17

771,428,762.30
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53
(ปรับปรุงใหม่)
รำคำทุน
ที่ดิน
64,211,520.00
อำคำร
53,218,137.10
ส่วนปรับปรุงอำคำร
22,804,787.54
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
50,668,685.69
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 223,144,842.26
อุปกรณ์สำนักงำน
13,588,352.20
ยำนพำหนะ
32,503,443.76
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
1,225,162.84
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
9,985,747.75
รวม
471,350,679.14
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
3,881,726.81
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5,178,020.46
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
6,686,168.51
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน 43,041,742.56
อุปกรณ์สำนักงำน
5,273,385.80
ยำนพำหนะ
9,857,511.55
รวม
73,918,555.69
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 397,432,123.45

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

16,588,122.00
(38,000.00)
4,206,634.00
(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)

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54

80,799,642.00
71,491,439.43 124,671,576.53
11,010,509.64
37,140,239.93
15,852,940.80
69,371,714.55
41,379,797.20 297,576,416.24
2,064,544.00
20,725,775.57
51,841,293.71
(58,610,495.14) 32,556,547.06
(83,188,735.93)
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

* บริษัทมีรำยกำรขำยเครื่องจักรและเช่ำกลับคืนจำนวน 7.05 ล้ำนบำท รวมอยู่ในรำยกำรที่เพิ่ม (ลด)
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

2555
66,740,425.87
8,685,751.00
75,426,176.87

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
57,889,235.04
43,069,351.18
8,587,000.87
5,583,468.49
66,476,235.91
48,652,819.67
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ในระหว่ำ งปี 2555 บริษั ท มี ก ำรลงทุนในสินทรัพ ย์ ถ ำวรเพื่ อขยำยส่วนงำนผลิต รวมจำนวนเงิน
256.53 ล้ำนบำท กำรลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยกำรปรับปรุง ที่ดิน 1.80 ล้ำนบำท กำรก่อสร้ำ งอำคำร
โรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำรใหม่ 25.24 ล้ำนบำท ติดตั้งระบบสนับสนุนเครื่องจักร 12.97 ล้ำนบำท ซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำนสำหรับเปิดสำยกำรผลิตใหม่ 190.32 ล้ำนบำท ซื้อยำนพำหนะ 18.84 ล้ำน
บำทและอุปกรณ์สำนักงำน 7.36 ล้ำนบำท
ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศ มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเพื่อ ขยำยส่วนงำน
ผลิตรวมจำนวนเงิน 56.54 ล้ำนบำท กำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ 55.54 ล้ำน
บำท ระบบสำธำรณูปโภค 0.54 ล้ำนบำท และอุปกรณ์สำนักงำน 0.46 ล้ำนบำท
บริษัทมีกำรบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม เพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,915,653.17 บำท
ในระหว่ำงปี 2554 บริษัทมีกำรขำยสินทรัพย์ถำวรให้แก่บริษัทย่อย และกิจกำรอื่น จำแนกได้ดังนี้
บำท
รำคำขำย*

รำคำตำมบัญชี

ส่วนต่ำงกำรซื้อ

กำไร(ขำดทุน)

สินทรัพย์กลุ่ม

จำกกำรขำย

กิจกำรเดียวกัน
บริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงอำคำร

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

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน

4,732,375.74
-

กิจการอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
รำยได้กำรขำยและเช่ำกลับคืนตัดบัญชี
รวมกำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์

268,639.19
5,667,642.14

* รำคำขำยเป็นรำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ในระหว่ำงปี 2554 บริษัทได้ขำยเครื่องจักรจำนวน 3 เครื่อง รำคำทุน 7,134,783.26 บำท ให้กับบริษัท
ลีสซิ่งในประเทศ ในรำคำทุนเดิ ม และทำกำรเช่ำกลับคืนมำโดยเข้ำเกณฑ์สัญญำเช่ำกำรเงิน กำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวส่งผลให้มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
2,931,725.93
11,011,078.51
รำยได้รอตัดจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืน
15,279.49
460,538.84
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยและเช่ำกลับคืน
ตัดบัญชีจำนวน 445,259.35 บำท และ 268,639.19 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีผลต่ำงจำกกำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกั น
จำนวนเงิน 8,126,307.56 บำท และ 8,305,236.68 บำท ตำมลำดับ บริษัทบันทึกผลต่ำงรำคำซื้อกับรำคำตำม
บัญชีจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ในบัญชี “ผลต่ำงจำก
กำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม 19.81 ล้ำนบำท และ
22.59 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยังใช้งำนได้อยู่
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่ได้มำข้ำงต้น บำงส่วนได้จำนองเป็นหลักประกันสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
ในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 14 และ 15
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุ้มครองให้แก่สินทรัพย์ถำวร
เหล่ ำ นี้ ได้ แ ก่ ยำนพำหนะทั้ ง หมด อำคำรและสิ่ง ปลูก สร้ำ งที่ ตั้ ง อยู่ ที่ ก รุ ง เทพฯและสมุ ทรสำคร และ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ สมุทรสำคร และชลบุรี โดยผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็นเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินและบริษัทลีสซิ่ง
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี

รำยกำรระหว่ำงปี

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 54

จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 55

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

11,333,900.08
288,000.00

2,279,703.51
512,000.00

800,000.00
(800,000.00)

14,413,603.59
-

รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม

11,621,900.08
6,375,309.81

2,791,703.51
1,573,175.13

-

14,413,603.59
7,948,484.94

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

-

(7,424.48)

5,246,590.27

6,457,694.17
บำท
งบกำรเงินรวม

ยอดตำมบัญชี

รำยกำรระหว่ำงปี

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 53

จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 54

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

8,859,755.14
-

355,014.94
2,407,130.00

2,119,130.00
(2,119,130.00)

11,333,900.08
288,000.00

รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม

8,859,755.14
4,855,751.14

2,762,144.94
1,519,558.67

-

11,621,900.08
6,375,309.81

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4,004,004.00

5,246,590.27
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี

รำยกำรระหว่ำงปี

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 54

จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 55

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

10,978,885.14
288,000.00

2,262,703.51
512,000.00

800,000.00
(800,000.00)

14,041,588.65
-

รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม

11,266,885.14
6,351,908.45

2,774,703.51
1,503,739.88

-

14,041,588.65
7,855,648.33

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4,914,976.69

6,185,940.32
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี

รำยกำรระหว่ำงปี

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 53

จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ณ 31 ธ.ค. 54

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง

8,859,755.14
-

2,407,130.00

2,119,130.00
(2,119,130.00)

10,978,885.14
288,000.00

รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม

8,859,755.14
4,855,751.14

2,407,130.00
1,496,157.31

-

11,266,885.14
6,351,908.45

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4,004,004.00

4,914,976.69

ในระหว่ำงปี 2555 และ 2554 บริษัทลงทุนในระบบ ERP สำขำชลบุรีและสมุทรสำคร จำนวน 1.13
ล้ำนบำท และ 2.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติกำรทั้งโรงงำน ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยง
เข้ำระบบข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชีได้
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินค้ำประกัน
ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เงินมัดจำค่ำเช่ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555

2554

2555

2554

6,209,310.08
5,578,641.31
1,376,598.41

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

760,401.60
5,099,552.99
1,365,198.41

765,323.60
4,920,333.29
34,100.00

13,164,549.80

11,352,039.47

7,225,153.00

5,719,756.89

ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555

2554

2555

2554

ยอดยกมำต้นปี
บวก เพิ่มระหว่ำงปี
หัก ตัดจ่ำยระหว่ำงปี

5,440,333.29
3,669,660.00
(3,531,351.98)

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

4,920,333.29
3,669,660.00
(3,490,440.30)

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

ยอดคงเหลือปลำยปี

5,578,641.31

5,440,333.29

5,099,552.99

4,920,333.29

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญำใช้เงิน
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
เงินกู้ยืม T/R
เงินกู้ยืมแฟคเตอริ่ง
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
MRR
MOR+0.25
MOR-0.50
4.00
7.50

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
38,000,000.00
80,000,000.00
85,000,000.00
7,342,280.40
16,426,130.98
9,985,624.93
45,342,280.40
191,411,755.91
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- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง และ 1 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมีวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงิน 415 ล้ำน
บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำร
สั่งซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ วงเงิน 180 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้น 635 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 10 ล้ำนบำทอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR
ต่อปี และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงิน 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR+0.25
ต่อปี และวงเงิน 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR-0.50 ต่อปี และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำรสั่งซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ วงเงิน 85 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้น 260
ล้ำนบำท)
เงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้ำงของบริษัท และเครื่องจักรของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกั น วินำศภัย ทรัพย์ สิน
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11)
15. เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำว ประกอบด้วย
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 54 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 20 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 85 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 45 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 110 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 30 ล้ำนบำท
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ
1. วงเงินกู้ 54 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 20 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 85 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 45 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 110 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

อัตรำดอกเบี้ย
MLR + 0.25
MLR - 2.5
MLR - 2.5
MLR - 2.5
MLR
MLR - 2.5
MLR - 2.25

MLR + 0.25
MLR - 2.5
MLR - 2.5
MLR - 2.5
MLR
MLR - 2.5

บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 54
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
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

เพิ่มขึ้น

ลดลง

12,082,181.89
40,000,000.00
10,600,000.00
62,682,181.89

(4,902,000.00)
(6,600,000.00)
(18,240,000.00)
(9,000,000.00)
(108,500,000.00)
(4,002,000.00)
(1,607,301.13)
(152,851,301.13)

12,082,181.89
40,000,000.00
52,082,181.89

(4,902,000.00)
(6,600,000.00)
(18,240,000.00)
(9,000,000.00)
(108,500,000.00)
(4,002,000.00)
(151,244,000.00)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 55
3,500,000.00
63,958,000.00
23,637,325.89
35,998,000.00
8,992,698.87
136,086,024.76
(45,275,900.28)
90,810,124.48
3,500,000.00
63,958,000.00
23,637,325.89
35,998,000.00
127,093,325.89
(38,744,000.00)
88,349,325.89

ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของวงเงินกู้ที่ 5 ทั้งจำนวน 108.50 ล้ำนบำท
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (วงเงิน 354 ล้ำนบำท) ประกอบด้วย
วงเงินกู้ที่ 1 (วงเงิน 54 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินจำนวนเงินต้น
54 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี มีกำรผ่อนชำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 24 งวดเดือน งวดละ 2,338,000.00 บำท
งวดสุดท้ำย 226,000.00 บำท โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 30
เมษำยน 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2555
วงเงินกู้ที่ 2 (วงเงิน 20 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงินต้น
20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี มีกำรผ่อน
ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 36 งวดเดือน งวดละ 550,000.00
บำท งวดสุดท้ำย 750,000.00 บำทโดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31
กรกฎำคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
วงเงินกู้ที่ 3 (วงเงิน 85 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554
ถึงเดือนธันวำคม 2554 ชำระงวดละ 467,000.00 บำท เดือนมกรำคม
2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 ชำระงวดละ 1,520,000.00 บำท และ
เดือนมิถุนำยน 2559 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 4 (วงเงิน 45 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 45 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554
ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2558 ชำระงวดละ 750,000.00 บำท และเดือน
ธันวำคม 2558 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 5 (วงเงิน 110 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2554 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิ น
ต้น 110 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 48 งวดเดือน นับถัดจำกเดือนที่เบิกรับ
เงินกู้งวดแรกไปเริ่มเดือนกรกฎำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขกำรผ่อน
ชำระดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 12 ชำระงวดละ 250,000.00 บำท
งวดที่ 13 ถึงงวดที่ 47 ชำระงวดละ 2,980,000.00 บำท
งวดที่ 48 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
วงเงินกู้ที่ 6 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืนเงิน
ต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 งวดละ 667,000.00 บำท
งวดที่ 60 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2560
วงเงินกู้ที่ 7 (วงเงิน 30 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 ตุล ำคม 2555 บริ ษั ท ย่ อยแห่ง หนึ่งในประเทศได้ท ำ
สัญญำกู้ยืมเงิน จำนวนเงินต้น 30 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
MLR หัก อัต รำที่ก ำหนดต่อปี มี ก ำรผ่อนช ำระคืนเงินต้นรวม
ดอกเบี้ย 60 งวด เดือนงวดละ 570,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 31 ตุลำคม 2555
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูก สร้ำ งของบริ ษั ท และเครื่องจั ก รของบริษั ทตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกั นภัย ทรัพ ย์ สิ น
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11)
บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญ ได้แก่ กำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt to equity ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่ำ ถึงสิ้นปี 2556 (หลังจำกนั้นไม่เกิน 1.5
เท่ำ) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ไม่น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำ อัตรำส่วน
สภำพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี้สินหมุนเวียนรวม (current ratio) หลังหัก CPLTD ไม่ต่ำกว่ำ 1
เท่ำ และอัตรำส่วนมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำ (A/R) บวกกับสินค้ำคงคลังหำรด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำ (A/P) บวกกับเงินกู้
ระยะสั้นที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ต้องมำกกว่ำ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำวงเงิน
16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสัญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

16,043,094.33

2555
ดอกเบี้ย
รอตัด
1,577,242.38

18,939,365.10
34,982,459.43

1,251,034.32
2,828,276.70

เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

17,620,336.71

34,920,133.65

2554
ดอกเบี้ย
รอตัด
2,988,938.07

20,190,399.42
37,810,736.13

28,136,113.39
63,056,247.04

1,726,779.19
4,715,717.26

ยอดชำระ

เงินต้น

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
37,909,071.72

-

29,862,892.58
67,771,964.30
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

2554

ดอกเบี้ย

ภำษีซื้อ

รอตัด

รอตัด

ยอดชำระ

เงินต้น

ดอกเบี้ย

ภำษีซื้อ

รอตัด

รอตัด

ยอดชำระ

13,558,105.04

1,439,487.68

-

14,997,592.72

34,920,133.65

2,988,938.07

-

37,909,071.72

จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี

18,076,293.97

1,239,857.44

-

19,316,151.41

28,136,113.39

1,726,779.19

-

29,862,892.58

รวม

31,634,399.01

2,679,345.12

-

34,313,744.13

63,056,247.04

4,715,717.26

-

67,771,964.30

ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง

ในระหว่ำงปี 2555 และ 2554 บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 7 สัญญำ และ 9 สัญญำ เพื่อซื้อ
ยำนพำหนะและเครื่องจักร มูลค่ำตำมสัญญำ 12,065,784.48 บำท และ 28,601,093.02 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่องจักร ใน
ลักษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศรวม 8 แห่ง จำนวน 24 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็นเงิน 96,930,987.67 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 - 60 งวดเดือน จ่ำยชำระ
งวดเดือนละ 2,411,027.81 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิในกำรเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเมื่อ
สิ้นสุดตำมสัญญำเช่ำได้ทั้ง 24 สัญญำ เป็นเงินรวม 17,372,377.39 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริษัทและ
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
17. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำต้นปี
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี
โอนภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ให้บริษัทย่อย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2555
2554
15,044,849.00
12,510,565.00
3,045,149.00
2,662,303.00
(128,019.00)
18,089,998.00
15,044,849.00
(80,101.00)
18,089,998.00
14,964,748.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
13,866,880.00
12,510,565.00
2,955,797.00
2,597,478.50
(128,019.00)
(1,113,144.50)
16,822,677.00
13,866,880.00
(80,101.00)
16,822,677.00
13,786,779.00
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บำท
งบกำรเงินรวม
2555
2554
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

1,696,219.35
175,170.70
606,880.65
2,478,270.70
566,878.30
3,045,149.00

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
1,657,129.05
169,496.30
606,880.65
2,433,506.00
522,291.00
2,955,797.00

1,152,259.99
266,662.00
600,446.51
2,019,368.50
450,091.00
2,469,459.50

ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย
บำท
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
อัตรำกำรทุพพลภำพ

3.75%
3%
6 - 18%
15 - 85%
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะ

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
3.75%
3%
6 - 18%
15 - 85%
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะ

18. ทุนเรือนหุ้น
จำกรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2554 มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 184,000,000 บำท เป็น 220,000,000 บำท โดยทุนที่เพิ่มจำนวน 36,000,000 บำท
เป็นกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 36,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,000 บำท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2554
จำกรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2554 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ำรแปรสภำพบริษั ท เป็ น บริษั ท มหำชนจำกั ด และน ำบริ ษั ท เข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2. อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของบริษัทจำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1,000 บำท
(หนึ่งพันบำท) เป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
3. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 220,000,000 บำท เป็น 276,000,000 บำท โดยทุนที่
เพิ่มจำนวน 56,000,000 บำท เป็นกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 112,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
0.50 บำท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554
เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 112,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.50 บำท จำนวน 56,000,000.00 บำท โดยเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน จำนวน
108,000,000 หุ้น รำคำเสนอขำย 3.60 บำทต่อหุ้น รวมจำนวนเงิน 388,800,000.00 บำท และเสนอขำยหุ้นต่อ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท จำนวน 4,000,000 หุ้น รำคำเสนอขำย 3.60 บำทต่อหุ้น รวม
จำนวนเงิน 14,400,000.00 บำท รวมมูลค่ำของหุ้นสำมัญใหม่ที่เสนอขำยที่บริษัทได้รับชำระแล้วเป็นจำนวน
เงิน 403,200,000.00 บำท มีมูลค่ำส่วนเกินทุนจำกกำรขำยหุ้นสำมัญเป็นจำนวนเงิน 338,128,000.00 บำท
(สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ้น 9.07 ล้ำนบำท) บริษัทได้ยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555
19. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบั ญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิชย์ ซึ่ง ก ำหนดให้บริ ษั ทจั ดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกครำวที่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำ
สำรองนี้จะมียอดเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้
20. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริษัทใหญ่
บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ในอัตรำหุ้นละ 274.00 บำท เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งหมด 50,416,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น
จำนวนเงิน 5,664,869.36 บำท
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 ในอัตรำหุ้นละ 543.48
บำท เป็นจำนวนเงินรวม 100,000,320.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไร
สำหรับปี โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 2,254,895.42 บำท และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็น
ผู้กำหนดวันจ่ำยเงินปันผล และได้ดำเนินกำรจ่ำยจริงแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2554
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2555 ที่ประชุมมีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสุท ธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจำนวน
เงินรวม 55,190,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฏหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี โดย
จัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 5,024,417.09 บำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2555
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- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2554 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ในอัตรำหุ้นละ 13.75 บำท เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งหมด 6,050,000.00 บำท
21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมมีมติ
อนุ มั ติใ ห้ จัดตั้ งกองทุ นส ำรองเลี้ย งชีพ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกองทุ นส ำรองเลี้ย งชีพ ตำมข้อบั งคั บตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2544
ฉบั บลงวันที่ 24 มี นำคม 2546 โดยแต่งตั้งบริ ษั ทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ไทยพำณิชย์ จำกั ด เป็น
ผู้จัดกำรกองทุน
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
2555
2554
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2,882,987.02 572,240.03 2,755,956.93
539,533.00
22. วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินสองแห่งหลำยวงเงินรวม
ทั้งสิ้นเป็นวงเงิน 986.50 ล้ำนบำท และ 0.00 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ และ 595.50 ล้ำนบำท และ 2.50 ล้ำน
เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ ตำมลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลำยประกำร ได้แก่ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะยำว กำรให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกันและกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทำทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีกำรเบิกใช้แล้วหลำยวงเงินรวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 314.66
ล้ำนบำท คงเหลือวงเงิน 671.84 ล้ำนบำท วงเงินดังกล่ำวค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบน
ที่ดินของบริษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 11) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ สถำบัน
กำรเงินแห่งนั้น
23. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท
ประกอบด้วยค่ำ ตอบแทนที ่เ ป็น ตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที่เ กี ่ย วข้อ ง และค่ำ ตอบแทน
กรรมกำร รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

104

- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
รำยกำรค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

2555
38,284,416.78
613,441.89
38,897,858.67

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
38,146,987.71
36,969,428.43
606,880.65
600,446.51
38,753,868.36
37,569,874.94

2554
37,465,278.81
603,727.13
38,069,005.94

24. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2554 คำนวณจำกกำไรสุทธิตำมกฎหมำยภำษีอำกรด้วยอัตรำร้อยละ
30 ของกำไรสุทธิ โดยคำนวณจำกกำไรก่อนหักภำษีสำหรับ ปี หลังจำกปรับปรุง บวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษี และหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็น
รำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 530 (พ.ศ.2554) ลงวันที่14 ธันวำคม 2554 ออกตำมควำมในประมวล
รัษ ฎำกรว่ ำ ด้ว ยกำรลดอั ตรำรัษ ฎำกร ภำษี เงิน ได้นิติ บุคคลส ำหรับ ปี 2555 ค ำนวณจำกก ำไรสุท ธิตำม
กฎหมำยภำษีอำกรด้วยอัตรำร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ และภำษีเงินได้นิติบุคลสำหรับปี 2556 - 2557 ใน
อัตรำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555

2554

2555

2554

(12,378,708.41)
90,992,010.26
843,450,652.98
264,334,620.89
76,982,352.00

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

(15,714,836.89)
197,675,683.97
708,176,001.27
238,037,546.97
67,979,975.79

(15,465,020.27)
71,651,530.62
782,805,435.60
207,398,350.34
50,148,976.98
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
26. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับ ปีด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555

2554

2555

2554

กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ (บำท)

202,713,452.22

145,236,252.67

184,761,025.91

145,586,250.28

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

535,781,420.77

395,221,917.81

535,781,420.77

395,221,917.81

0.38

0.37

0.34

0.37

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

27. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
บริษัทและบริษัทย่ อยประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกและชิ้นส่วนพลำสติก
ประเภทบรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องยนต์ อำหำร ประเภทนม และชิ้นส่วนยำนยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ 2 ประเทศ ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์ ในงบกำรเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 เป็นดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ประเทศไทย
รำยได้จำกกำรขำย
กำไรขั้นต้นจำกส่วนงำน

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

รวม

2555

2554

2555

2554

2555

2554

1,899,759,597.38

1,585,718,722.77

110,273,421.35

54,455,310.95

2,010,033,018.73

1,640,174,033.72

415,249,689.63

349,268,107.49

6,160,199.13

4,938,552.36

421,409,888.76

354,206,659.85

28. สัญญำเช่ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวดังนี้
28.1 บริษั ท ย่อยในต่ำ งประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนกั บ บริษั ทแห่งหนึ่ง ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เทียนจิน) เป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554 มี
อัตรำค่ ำเช่ำ เดือนละ 637,691.49 ในปี 2555 และเดือนละ 652,789.39 บำท ในปี 2554
(129,707 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 4.9164 บำทต่อหยวน
และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 เท่ำกับ 5.0328 บำทต่อหยวน)
28.2 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงำนจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 มีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินและบริกำรตำม
สัญญำคงเหลือสรุปดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

2555

2554

9,264,617.88
637,691.49
-

9,445,792.68
10,098,582.07
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2554
-

-

29. สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทใหญ่
ปี 2554
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 1
ได้ อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2552 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลำสติ ก และชิ้ น ส่ ว นพลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมี กำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560) ได้รับ
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี
2560 ถึงปี 2565)
ปี 2555
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 2
ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ นำยน 2555 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภั ณฑ์ พ ลำสติ ก และชิ้ น ส่ วนพลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมี
กำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี

107

- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บริษัทย่อย
ปี 2554
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 1 ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2554 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกสำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลำคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลำคม 2562) ได้รับ
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี
2562 ถึงปี 2567)
ปี 2555
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 2 ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2555 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก สำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2563)
ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568)
ในฐำนะที่เป็นกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทจะต้อ งปฎิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
30. กำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่งแยกส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2555
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

567,073,247.80
3,611,925.26
570,685,173.06

1,442,959,770.93
3,304,338.01
1,446,264,108.94

รวม

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2554
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

2,010,033,018.73
6,916,263.27
2,016,949,282.00

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

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
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2555
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

567,073,247.80
3,611,925.26
570,685,173.06

1,332,917,727.98
4,559,383.89
1,337,477,111.87

รวม

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2554
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

1,899,990,975.78
8,171,309.15
1,908,162,284.93

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

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

31. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่งและหนี้สิน
ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญ และนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมี ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่องจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ควำมเสี่ยงของบริษัทและ
บริษัทย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ เนื่องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่องอำจเกิ ดจำกกำรที่บริษั ท และบริษั ทย่อยไม่ส ำมำรถขำยสินทรัพย์ ทำง
กำรเงินได้ทันเวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริษัท และบริษัทย่อยอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินชำระ
ค่ำสินค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันกันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร และลูกหนี้
กำรค้ำซึ่งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัท และ
บริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำซื้อสินค้ำและเครื่องจักรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
หยวน

สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร

งบกำรเงินรวม
หนี้สิน

383,921.01
45,035.04
1,707,959.47
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สิน

383,921.01
34,003.04

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.7775
40.8603
4.9164

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.7775
40.8603

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน มูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
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- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
32. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริษัท คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
33.1 บริษัทได้ให้ธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนเป็น
จำนวน 11.51 ล้ำนบำท
33.2 บริษั ท ได้ใ ห้ธ นำคำรผู้ใ ห้สินเชื่อหลัก กั บบริษั ทออกหนังสือค้ำประกั นสัญญำซื้อขำยของ
บริษัทกับบริษัทคู่สัญญำเป็นจำนวนเงิน 75.32 ล้ำนบำท
33.3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญำก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน และสำนักงำนสำขำ
กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง มูลค่ำตำมสัญญำ จำนวน 51.99 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำจำนวน 25.15 ล้ำนบำท บริษัทมี
ภำระผูกพันตำมสัญญำคงเหลือ 26.84 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
33.4 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่ ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน
เงิน 25.23 ล้ำนบำท
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกจำกกรรมกำรของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556
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ดร.ดาริ สุโขธนัง

นายคงศักดิ์ เหม
มณฑารพ

2.

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

รองประธานกรรมการ/
กรรมการ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ง

73

63

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 27 ธันวาคม 2555

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

1.

112

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

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/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

ตาแหน่ง

70

47

อายุ
(ปี)

-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

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

3.
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ภรรยาของนายคงศักดิ์/
มารดาของนายวิวรรธน์
นายสาธิตและนายพิรุฬห์
เหมมณฑารพ

- บุตรของนายคงศักดิ์
และนางมาลี เหม
มณฑารพ
- พี่ชายของนายสาธิต
และนายพิรุฬห์ เหม
มณฑารพ

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

31.04

13.07

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
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
บริษัท 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/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/
ผู้อานวยการสายงาน
ปฎิบัติการและห่วงโซ่
อุปทาน-สาขา
สมุทรสาคร/

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ตาแหน่ง

39

45

อายุ
(ปี)
- 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 11/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Engineering
Management, University of
Missouri-Rolla
- ปริญญาเอก Engineering
Management, University of
Missouri-Rolla

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

5.

114

- บุตรของนายคงศักดิ์
และนางมาลี เหม
มณฑารพ
- น้องชายนายวิวรรธน์
และนายสาธิต เหม
มณฑารพ

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

1.45

ปี 2554- ปัจจุบัน

ปี 2546- ปี 2554
ปี 2536 – ปี 2546
ปี 2534 - ปี 2536
ปี 2533 – ปี 2534

สัดส่วน
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
(ร้อยละ)
1.45
ปี 2554- ปัจจุบัน

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

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ผูอ้ านวยการสาย
งานปฎิบัติการและห่วงโซ่
อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร/
ผู้อานวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายขาย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

7.

115

นางสาวจรัญญา แสง
สุขดี

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผู้อานวยการสายงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตาแหน่ง

48

อายุ
(ปี)

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management
Program NIDA, University of
California at Berkeley, USA

-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
- หลักสูตร Financial Statements for
Director รุ่นที่ 13/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบัน
พระปกเกล้า

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.05

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ผู้อานายการหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปี 2553 – ปัจจุบัน
ปี 2547-ปี 2551

ปี 2545 - ปี 2547

ปี 2540 – ปัจจุบัน
ปี 2539 – ปัจจุบัน
ปี2550 – ปี2554

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

กรรมการ

ปี 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน
ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ/ผู้อานวยการสาย
งานการผลิต/ผู้อานวยการ
สายงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2551- ปี 2554

ช่วงเวลา

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

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติง้ จากัด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

116

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 96/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program รุ่นที่ 62/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk
Management รุ่นที่ 1/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor of the Quality of
Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit
Function รุ่นที่ 6/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor the system of
Internal Control and Risk รุ่นที่
7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
ปี2549 – ปี2554

ช่วงเวลา
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

8.

117

รศ.ดร.เอกชัย นิตยา
เกษตรวัฒน์

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ตาแหน่ง

49

อายุ
(ปี)
- 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
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committeeรุ่นที่ 12/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่น
ที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ปี 2547 – ปี 2549

ปี 2550 – ปี 2553

ปี 2549 – ปัจจุบัน

ปี 2551 – ปัจจุบัน
ปี 2551 – ปัจจุบัน

ปี 2552 – ปัจจุบัน

ปี 2553 – ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

สัดส่วน
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
(ร้อยละ)
0.03
ปี 2554 – ปัจจุบัน

รองคณบดี

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณบดี

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)

สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัท เจตาแบค จากัด

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด(มหาชน)

บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการสายงาน
การตลาด-สาขา
สมุทรสาคร

ผู้อานวยการสาย
งานวิจัยและพัฒนา

10. นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิ
กุล

11. นายเสกสรรค์ สิน
บันลือกุล

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

39

39

44

อายุ
(ปี)

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล .

ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

-

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสาตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University
of Dallas, Irving,Texas
- หลักสูตร Director Certification
Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

9.

118

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

0.06

0.06

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
0.05

ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด
ผู้อานวยการสายงานวิจัย
และพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานวิจัย
และพัฒนา

ปี 2539 – ปี 2554

ปี 2539 – ปี 2554

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายงาน
การตลาด-สาขาสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานัก
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้า
สถาบัน

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2543 – ปี 2544

ปี 2544 – ปี 2545

ปี 2545 – ปี 2548

ปี 2547 – ปัจจุบัน
ปี 2548 – ปี 2552

ปี 2554-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

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)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการสายงาน
ปฏิบัติการและห่วงโซ่
อุปทาน-สาขาชลบุรี

13. นางสาวเพ็ญจันทร์ โต
บารมีกุล

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

46

37

อายุ
(ปี)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Company Secretary
Program รุ่นที่ 37/2010 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- 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

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

12. นางพริม ชัยวัฒน์

119

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

0.06

ปี 2546 – ปี 2552

ปี 2553 – ปี 2554

ผู้อานวยการสายงาน
ปฏิบัติการและห่วงโซ่
อุปทาน-สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานห่วงโซ่
อุปทาน
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโล
จิสติกส์

Senior Auditor

ปี 2540 – ปี 2544

ปี 2554 - ปัจจุบัน

Senior Tax Auditor

ผู้อานวยการสายงานบัญชี
และการเงิน/เลขานุการ
บริษัท
ผู้อานวยการสายงานบัญชี
และการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
หัวหน้าส่วนงาน
งบประมาณและการเงิน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

Ernst & Young Office Limited

Ernst & Young Corporate

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ปี 2544 – ปี 2545

ปี 2546 – ปี 2549

ปี 2549 – ปี 2550

ปี 2551 – ปี 2554

สัดส่วน
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
(ร้อยละ)
0.06
ปี 2554 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการสายงาน
การตลาด-สาขาชลบุรี

15. นายอัษฎา แก้วรักษ์

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสายงาน
จัดซื้อ

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง

48

48

อายุ
(ปี)

- ปริญญาโท การตลาด ภาค
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) รายงานประจาปี 2555

14. นางกรรณิกา เจนจุลพร
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-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.02

0.06

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ปี 2540 – ปี 2546

ปี 2548
ปี 2547

ปี 2549 – ปี 2554

ปี 2553 – ปี 2554
ปี 2539 – ปี 2552
ปี 2540 – ปี 2545
ปี 2538 – ปี 2540
ปี 2536 – ปี 2538
ปี 2555 – ปัจจุบัน

ปี 2554 – ปัจจุบัน

ปี 2531 – ปี 2537

ปี 2539 – ปี 2543
ปี 2538 – ปี 2539

ปี 2544 – ปี 2546

ช่วงเวลา

บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติกจากัด
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผู้จัดการห้องโม่ผสม
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า ย ง า น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
การตลาด-สาขาชลบุรี
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-สาขา บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ชลบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท โซลาตรอน จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิช
ชิ่ง จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จากัด มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและ
บริการ
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
ต้นทุนและ บรรจุภัณฑ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาง
แผนการผลิต
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2. การดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

ปธก
รปธก
กก
ปธกตส
กตส
กอส
ปธกห
กบห
กบหส
ผบห
ลข

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

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/ลข
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
เลขานุการบริษัท
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
Panjawattana Plastic Public Company Limited
www.pjw.co.th
สาขากรุงเทพฯ
19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : (02) 4151894, (081) 7001250 แฟกซ : (02) 4150951
19,21 Soi Ekachai 63, Ekachai Road, Kwang Bangbon,
Khet Bangbon, Bangkok 10150
Tel : (02) 4151894, (081) 7001250 Fax : (02) 4150951
สาขาสมุทรสาคร
28 หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท : (034) 839130-1, (02) 8981006-7 แฟกซ : (034) 839320
28 Moo 2, Tumbol Chaimongkol, Amphur Muang,
Samutsakhon 74000
Tel : (034) 839130-1, (02) 8981006-7 Fax : (034) 839320
สาขาชลบุรี
150/62 หมูที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท : (038) 347187-8, (038) 347204-5 แฟกซ : (038) 347189
150/62 Moo 9, Tumbol Nongkham, Amphur Sriracha, Chonburi 20110
Tel : (038) 347187-8, (038) 347204-5 Fax : (038) 347189
บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จำกัด
PANJAWATTANA (TIANJIN) COMPANY LIMITED
Building No.4, Hongtai Industrial Estate, No 78 Taihua Road, Tianjin
Economic-Technologic Development area, Tianjin, China 300400
Tel (+86) 22-2532-7703 Fax : (+86) 22-2532-7723

