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 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

 “บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความส าเร็จไม่เพยีง
ภายในประเทศเทา่นัน้ แต่ยงักา้วไกลสูร่ะดบัภมูภิาค 

ดว้ยความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้ว่าสมัพนัธภาพทางธุรกจิอนัดเียีย่มระหว่างเรากบัลูกค้า 
และคู่ค้าของเราจะเป็นต้นทางแห่งความส าเร็จที่จะท าให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบความ
ไวว้างใจ ใหค้วามเชื่อมัน่ในศกัยภาพการแขง่ขนัทางการผลติของเรา เพื่อรองรบัความตอ้งการที่
หลากหลายของลกูคา้ พรอ้มปรบัเปลีย่นทุกรปูแบบอยา่งไมห่ยดุน่ิง” 

 พนัธกิจ (Mission)   

 “เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไมห่ยดุยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ี
โอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกรง่ของเรา เพือ่กา้วสูช่ยัชนะ
บนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

 ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต  และมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลติให้ตรงกบัความ
ตอ้งการใหไ้ด”้ 
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สารจากคณะกรรมการ 

                                 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั  (มหาชน) ไดก้า้วขา้มสู่ปีท่ี 3 ของการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (MAI) ซ่ึงบริษทัไดฝ่้าฟันอุปสรรคต่างๆ จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งใน และ
ต่างประเทศ   ปัญหาทางการเมือง และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบหลกัในการผลิต ทั้งท่ีไดค้าดการณ์ไวล่้างหนา้ และท่ีเกิดข้ึน
นอกเหนือจากท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ โดยทางทีมคณะผูบ้ริหาร คณะกรรมการ และคณะท างาน ไดร่้วมมือกนัอยา่งท่ีสุด ถึงแมผ้ลท่ี
ออกมาจะต ่ากวา่เป้าหมายท่ีคาดหมายไว ้ แต่ทางทีมงานขอสญัญาวา่จะมุ่งมัน่ และทุ่มเททั้งกายใจ ในการพฒันาสร้างสรรค ์ สู่ความ
เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม 

  
 ส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศในการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559  ซ่ีงในช่วงระยะเวลา  2 ปีท่ี

ผา่นมา  ทางบริษทัไดข้ยายส่วนโรงงานสาขาชลบุรี เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ และขยายขอบเขตสายการผลิตใหม่ใน
ส่วนโรงงานพน่สีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของช้ินงาน ซ่ึงหากใชก้ าลงัผลิตเตม็ท่ี จะมีโอกาสสร้างรายได ้ 600 – 800 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี ใน
การบริหารจดัการโรงพน่สี ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นและใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง โดยตอ้งลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรม โครงการลงทุนโรงพน่สีจึงถือเป็นความทา้ทายและเป็นจุดเปล่ียนท่ี
จะท าใหบ้ริษทัตอ้งพยายามอยา่งยิง่ยวดเพ่ือกา้วขา้มอุปสรรคและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต  ในส่วนโรงงาน
สาขาสมุทรสาคร ทางบริษทัไดข้ยายโรงงาน เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งไดส้ัง่
เคร่ืองจกัรใหม่ทดแทนเคร่ืองเก่าท่ีเส่ือมสภาพ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการผลิต  

  
แผนการด าเนินงานในปี 2558 บริษทัตั้งเป้าหมายการเติบโต และอตัราก าไรขั้นตน้ ใหส้ามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหุน้ (Maximize Shareholder Wealth) และด าเนินงานตามกรอบนโยบายตามหลกัก ากบัดูแลกิจการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน โดยทีมผูบ้ริหาร คาดวา่ ปี 2557 บริษทัไดผ้า่นจุดต ่าสุดไปแลว้ และในปี 2558 บริษทัจะสามารถ
ด าเนินงานมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน บนการลงทุนของโครงการต่างๆท่ีเสร็จสมบูรณ์ในปี 2557  ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมการผลิตในส่วน
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งานพน่สีในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ประกอบกบัภาพรวมเศรษฐกิจท่ีหลายหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีมุมมองวา่ เศรษฐกิจประเทศ
ไทยน่าจะเร่ิมมีสญัญาณฟ้ืนตวั อีกทั้งประมาณการยอดการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต ์น่าจะดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

  
คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ริหารพร้อมดว้ยพนกังานของบริษทัทุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมิใจในการท างาน 

พร้อมท่ีจะมุ่งมัน่แสวงหาผลประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั โดยยดึถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลอยา่ง
เคร่งครัด ซ่ึงในปี 2557 บริษทัไดรั้บเกียรติจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นการรายงาน
บรรษทัภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards)  พวกเราขอสญัญาวา่จะรักษาอุดมการณ์ดงัท่ีกล่าวมา ใหดี้ยิง่ๆข้ึน 
เพื่อใหบ้ริษทัของเรา เป็นเลิศในทุกดา้น เพื่อการกา้วสู่การเป็นบริษทัท่ีมีมาตรฐานการผลิต การบริหารก ากบัดูแลท่ีดี และ
ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกต่อไป 
 
 
 
 
        

              (นายสาธิต  เหมมณฑารพ)                             (ดร.ด าริ  สุโขธนงั)                          (นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ) 
             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร           ประธานกรรมการบริษทั                        ประธานกรรมการบริหาร        
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบญัชี 
ภาษีอากร การเงิน และการบริหารจดัการ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายณฐัวฒิุ  เขมะโยธิน กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัมีการ
ก ากบัดูแลกิจการอยา่งเพียงพอ  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม โดย
ปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 

ในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุม รวม 5 คร้ัง โดยมีการหารือและแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ดงัน้ี   

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าราย 
ไตรมาส และประจ าปี 2557 โดยพิจารณาจากนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รายงานทางการเงินท่ีมีนยัส าคญั ร่วมกบัผูส้อบ
บญัชี และฝ่ายจดัการ พร้อมใหค้ าแนะน า รวมถึงขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินของ
บริษทัมีความเช่ือถือได ้ ทนัเวลา และมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่งเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 
เป็นไปตาม กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมถึงมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุม 1 คร้ัง เพ่ือซกัถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี และความร่วมมือจากฝ่ายจดัการ ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้มูลหรือขอ้สงัเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบ และแจง้วา่ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายจดัการของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดี 
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2. ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี และการ
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายในและของ
ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  และกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้
ร้องเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานดงักล่าว 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิผลทางธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบติังาน 
แผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ ให้
ค  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร แผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของส านกัตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งไดห้ารือกบัหวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการตรวจสอบภายในและการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพฒันาคุณภาพการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

3. การปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการด าเนินงานของบริษทั วา่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั   และรับทราบการเปล่ียนแปลงกฏเกณฑต์่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่พบวา่ มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามท่ี
เป็นสาระส าคญั  

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี การพจิารณา  คดัเลอืก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และคุณภาพงานของผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมา สถานะของผูส้อบบญัชี ขอ้จ ากดัท่ีมีสาระส าคญั หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
ในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริงและไดป้ระเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบติังานส าหรับปี 2557 ซ่ึงเป็นปีท่ี 6 ของ
บริษทัสอบบญัชี   แต่ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีลงนามรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2556   ผลการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ   มีความเป็นอิสระเพียงพอ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
โดยเห็นวา่เป็นผูมี้ความเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี ประกอบวชิาชีพดว้ยความเป็นอิสระ เป็นกลางและส่งมอบ
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งานตรวจตามเวลาอยา่งสม ่าเสมอ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้
แต่งตั้ง               

1. นายพจน์  อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891  และ/หรือ  
2. นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699  และ/หรือ  
3. นางสาวสุลสิต  อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517    

แห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2558 และ
ก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557   ในส่วนของส าหรับการตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปี   การตรวจสอบงบการเงินบริษทัยอ่ย   และการสอบทานงบการเงินดงักล่าว
รายไตรมาส เน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน และมีบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI)   เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษทัยอ่ย
ในระหวา่งปี ใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท ต่อหน่ึงบริษทั   กรณีค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ิมเติม  ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น 
ค่าพาหนะเดินทางปฏิบติังานต่างจงัหวดั เป็นตน้ 

5. รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ  และใหส้ านกัตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกตอ้งในเบ้ืองตน้ รวมทั้งให้
ผูส้อบบญัชีสอบรายการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไดพิ้จารณานั้น เป็นรายการท่ีเขา้ข่ายเป็น
ธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. การปฏบิัตหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจ าปี 2557   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมวา่ ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั อยา่ง
เพียงพอและครบถว้น โดยใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัรอบคอบ มีความเป็นอิสระไม่มีขอ้จ ากดัในการ
รับทราบขอ้มูล   และไดท้บทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังานครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
 

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

 
 

-------------------------------------- 
(รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน)์ 

กรรมการตรวจสอบ 

 
 

----------------------------------------- 
(นายณฐัวฒิุ  เขมะโยธิน) 
กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 
ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีรายนามดงัต่อน้ี 

1. ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. 
4. 
5. 

นายณฐัวฒิุ  เขมะโยธิน 
นายสาธิต  เหมมณฑารพ 
ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) มีความตระหนกัและเลง็เห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง
วา่มีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหบ้ริษทั ไดมี้การประเมินความเส่ียง และการจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผูป้ฎิบติังาน ท่ีจะสามารถควบคุมความเส่ียงการปฎิบติังานหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งท่ีมี
ผลกระทบต่อการผลิต การขาย และการบริหารจดัการภายในองคก์ร อีกทั้งรายงานผลการบริหารความเส่ียง ให้
คณะกรรมการบริษทัทราบ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดมี้การประชุมรวม 3 คร้ัง โดยมีวาระเร่ืองส าคญัดงัน้ี 

1. แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2557  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัใหมี้การประชุมกบัทุกหน่วยงานของบริษทั เพ่ือใหน้ าเสนอแผนการ
บริหารความเส่ียง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณา และร่วมก าหนดแผนการบริหารความเส่ียง 
 

2. การประเมนิความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัการประเมินความเส่ียงผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย พร้อมทั้งใหจ้ดัระดบัความเส่ียงจากสูงไปต ่า มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการหา
แนวทางแกไ้ขป้องกนั และบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 
3. การบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้ ากบัการจดัการความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกล
ยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฎิบติังาน (Operation risk) ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ (Compliance 
risk) และความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial risk) 
 

4. การตดิตามดูแลการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดติ้ดตามดูแลผลการจดัการความเส่ียง เพื่อรับทราบผลการปฎิบติังานและ
ทบทวนทุก 6 เดือน วา่แผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ ยงัมีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกบั
สภาวะการณ์ทั้งภายนอก และภายในบริษทั ในช่วงระยะ 6 เดือนขา้งหนา้  
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 
 จากแผนการด าเนินการบริหารความเส่ียงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ในปี 2557 ท่ีผา่น บริษทัมีแผนการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ถึงแมว้า่ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกท่ีเกิดข้ึน  เช่น ราคาวตัถุดิบท่ี
ผนัผวน การบริโภคลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีไม่สามารถขจดัออกไปไดท้ั้งหมด แต่บริษทัใชว้ธีิการ
บริหารจดัการภายใน ซ่ึงท าใหผ้ลกระทบลดนอ้ยลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

ทั้งน้ีทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความมุ่งมัน่ ท่ีจะก าหนดและบริหารจดัความเส่ียงไม่ให้
เกิดผลกระทบรุนแรงกบัแผนการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือใหบ้ริษทัไดบ้รรลุเป้าหมาย เพ่ือด ารงประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
 

 
 
 

      -------------------------------------- 
      (รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน)์ 

      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

 “บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความส าเร็จไม่เพยีง
ภายในประเทศเทา่นัน้ แต่ยงักา้วไกลสูร่ะดบัภมูภิาค 

ดว้ยความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้ว่าสมัพนัธภาพทางธุรกจิอนัดเียีย่มระหว่างเรากบัลูกค้า 
และคู่ค้าของเราจะเป็นต้นทางแห่งความส าเร็จที่จะท าให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบความ
ไวว้างใจ ใหค้วามเชื่อมัน่ในศกัยภาพการแขง่ขนัทางการผลติของเรา เพื่อรองรบัความตอ้งการที่
หลากหลายของลกูคา้ พรอ้มปรบัเปลีย่นทุกรปูแบบอยา่งไมห่ยดุน่ิง” 

พนัธกิจ (Mission)   

 “เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไมห่ยดุยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ี
โอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกรง่ของเรา เพือ่กา้วสูช่ยัชนะ
บนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

 ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต  และมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนั ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลติให้ตรงกบัความ
ตอ้งการใหไ้ด”้ 
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   ค่านิยมขององคก์ร (Core Value)  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วิสัยทศัน์ พันธกจิ 

Generate Partnership 

สมัพนัธภาพ...เอกภาพเป็นหนึง่เดียว 

Race with Business Dynamism 

ความคลอ่งตวัทางธุรกิจ...พลวตัที่ไมส่ิน้สดุ 

Observe Trustworthiness 

ความนา่เช่ือถือไว้วางใจ...ยืนหยดัอยา่งยัง่ยืน 

Work of Excellence 

ประสทิธิภาพ...ปราการอนัแข็งแกร่ง 

G 

R 

O
G 

W 

Together We GROW 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบริษัทใน 4 ปีทีผ่่านมา มรีายละเอยีดดงันี ้

ปี การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

2554  บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายใตช่ื้อบริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) 
พลาสติก จ ากดั ข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ส าหรับบรรจุน ้ าหล่อล่ืนส าหรับลูกคา้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียก
ช าระแลว้เร่ิมแรกท่ี   900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั บริษทัไดซ้ื้อหุ้นจากบริษทัต่างๆ  ท าให้บริษทัดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัในปัจจุบนั ดงัน้ี 
- บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั โดยซ้ือหุ้นทั้งหมด 997 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 2,500 บาท 

รวมเป็นเงิน 2,492,500 บาท เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 
- บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั โดยซ้ือหุ้นทั้งหมด 9,997 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิมในราคาท่ีตราไวหุ้้น

ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 999,700 บาท เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 
 บริษัท มิลล์แพค จ ากัด สาขากรุงเทพมหานครได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเพ่ือสิทธิประโยชน์จากการ
ยกเวน้อากรน าเขา้ค่าเคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2554 

 บริษทัซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 เพ่ิมอีกจ านวน 6-2-70.3 ไร่   เพ่ือรองรับการเติบโตและการ
ขยายงานในอนาคต  เน่ืองจากท่ีดินท่ีซ้ือเพ่ิมน้ีอยูติ่ดกบัท่ีดินเดิมท่ีบริษทัไดซ้ื้อไวเ้ม่ือปลายปี 2552   รวมเน้ือ
ท่ีท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ท่ีบริษทัซ้ือเท่ากบั 18-2-70.3 ไร่  โดยบริษทัก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
บนท่ีดินท่ีซ้ือในช่วงปลายปี 2552  และเปิดด าเนินการผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 ทั้งน้ี ในส่วนท่ีดินท่ี
ซ้ือเพ่ิมเติมเป็นส่วนต่อขยายก าลงัการผลิต ซ่ึงฝ่ายบริหารคาดวา่จะเร่ิมก่อสร้างในปี 2556  

 เดือนสิงหาคม 2554 บริษทัอนุมติัให ้บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ อีก 1,300,000  ดอลล่าร์สหรัฐ ท าให้ บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 2,200,000  ดอลล่าร์สหรัฐ 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้อีก 36 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 36,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม นกัลงทุนและพนกังานของบริษทัในราคาหุ้นละ 1,000 บาท  ท าให้
บริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 220 ลา้นบาท  

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554 มีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ี
ตราไวข้องบริษทัจาก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ และมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
220 ลา้นบาท เป็น 276 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 112 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนดงักล่าวให้แก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 108 ลา้นหุ้น และเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานจ านวน 4 ลา้นหุ้น  พร้อมทั้ งมีมติให้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดัและเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ปี การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554 

 บริษทั มิลล์แพค จ ากดัไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1379(5)/2556 คณะกรรมการอนุมติัใหก้ารส่งเสริมวนัท่ี 26 กนัยายน 2554 

 เดือนธันวาคม 2554  บริษทัอนุมติัให้  บริษทั มิลล์แพค จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้อีก 
15,000,000 บาท ท าให ้บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  30,000,000 ลา้นบาท 

 เดือนธนัวาคม 2554  บริษทัไดย้ื่นขอรับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากร กบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
เพ่ือสิทธิประโยชน์จากการ ยกเวน้อากรน าเขา้ค่าเคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ 

 บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั สาขาสมุทรสาครไดย้ื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเพ่ือสิทธิประโยชน์จากการยกเวน้อากร
น าเขา้ค่าเคร่ืองจกัรท่ีสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ ในเดือนธนัวาคม 2554 

2555  บริษทัไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมติัใหก้ารส่งเสริมวนัท่ี 16 มกราคม 2555 

 บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 220 ลา้นบาท เป็น 276 ลา้นหุน้ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
 บริษทัเปิดท าการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555   เป็นวนัแรก  
 บริษทั มิลล์แพค จ ากดัไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัร

ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุมติัใหก้ารส่งเสริมวนัท่ี 3 เมษายน 2555  
2556  บริษทัไดล้งทุนก่อสร้างโรงงานเพ่ือขยายก าลงัการผลิตของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและช้ินส่วนยานยนตร์วมทั้ง

ลงทุนในโรงงานพ่นสี เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดช้ินส่วนยานยนตท่ี์นิคมอุตสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบุรี โดยไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมติัใหก้ารส่งเสริมวนัท่ี 16 ตุลาคม 2556 

2557  บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน ภายใตช่ื้อบริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงคเ์ทค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท 

 เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั จาก 2.2 เป็น 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึน ภายใตช่ื้อบริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 เพื่อ

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิกบริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงคเ์ทค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 เพื่อให้
การบริหารจดักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัอยูภ่ายใต ้บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 

 บริษทัไดรั้บรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม ปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2557  
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัทย่อย 
 

 บริษัท สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ผลติภัณฑ์ 

1. บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 99.98 บรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดยเนน้การผลิต 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพื่อบรรจุ
น ้ ามนัหล่อล่ืนใหแ้ก่ลูกคา้ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 99.97 ฝาขวดน ้ ามนัหล่อล่ืน 
3. บ ริษัท  ปัญจ วัฒนา  ( เ ที ยน จิน ) 

พลาสติก จ ากดั 
100.00 บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุ

น ้ ามนัหล่อล่ืนส าหรับลูกคา้ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 99.99 ผลิตบรรจุภณัฑอ์าหาร และจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 

 
 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั มิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่อย่างมีนัยส าคญัแต่อย่างใด มีความสัมพนัธ์กนัแต่เพียงคร้ังคราวเฉพาะธุรกรรมในการเช่าทรัพยสิ์นเท่านั้น ซ่ึง
รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ เร่ืองรายการระหวา่งกนั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกจิ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา  และช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยาน
ยนตท่ี์มีคุณภาพ ตามรูปแบบความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้(Brand) เป็นท่ีรู้จกัในแต่
ละอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป   การผลิตสินคา้ของบริษทัจะมาจากกระบวนการผลิตหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ 
การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและแกลลอนใน
รูปทรงต่างๆ  ฝาขวดและช้ินส่วนพลาสติกส าหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ ทั้งน้ีผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติก
ท่ีบริษทัผลิตมีหลากหลายประเภทเพ่ือใชบ้รรจุสินคา้ต่างๆไดแ้ก่ น ้ ามนัหล่อล่ืน นมและนมเปร้ียว  สินคา้อุปโภค
บริโภค สารเคมีส าหรับใชใ้นการเกษตร และ ช้ินส่วนพลาสติกส าหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้   โดย
วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตมาจากเมด็พลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพ
รพิลีน(Polypropylene) 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีโรงงานผลิตสินคา้ 4 แห่ง ดงัน้ี 

1. โรงงานท่ีตั้งอยูท่ี่เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

2. โรงงานท่ีตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  

3. โรงงานท่ีตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2   อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  

4. โรงงานท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทั้ งน้ีบรรจุภณัฑ์พลาสติกและช้ินส่วนพลาสติกท่ีผลิตให้แก่ลูกคา้แต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะน าไปใชง้าน  ซ่ึงแบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 

1. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืน    

2. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุนมและนมเปร้ียว  

3. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุสินคา้อุปโภค-บริโภคและน ้ ายาเคมีส าหรับการเกษตร 

4. ช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต ์  
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 – 2557 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัตามงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็นดงัน้ี 
 
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมศิาสตร์ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,899.76 94.19 1,960.52 92.64 2,148.68 93.40 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 110.27 5.47 148.64 7.03 146.23 6.36 
รายได้จากการขายรวม 2,010.03 99.66 2,109.16 99.67 2,294.91 99.75 
รายไดอ่ื้นๆ 6.92 0.34 7.05 0.33 5.64 0.25 

รวมรายได้ 2,016.95 100.00 2,116.21 100.00 2,300.55 100.00 
 
 
โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาชนะบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน 1,206.70 
 

59.83 1,280.53 60.51 1,364.67 59.32 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว 270.79 13.42 288.59 13.64 326.35 14.18 
ภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้อุปโภคบริโภคและ
น ้ ายาเคมี 193.78 9.61 246.44 11.64 238.16 10.35 
ช้ินส่วนยานยนต ์ 338.76 16.80 293.60 13.88 365.73 15.90 

รวมรายได้จากการขาย 2,010.03 99.66 2,109.16 99.67 2,294.91 99.75 
รายไดอ่ื้น 6.92 0.34 7.05 0.33 5.64 0.25 
รายได้รวม 2,016.95 100.00 2,116.21 100.00 2,300.55 100.00 

  

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บรรจุภณัฑ์พลาสติกและช้ินส่วนพลาสติกท่ีบริษทัและบริษทัย่อยผลิตนั้น แบ่งได้ตามประเภทของการ
น าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้งัน้ี 

ก) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุน ้ามันหล่อลื่น   บริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆ  เพ่ือใชเ้ป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุ
น ้ ามนัหล่อล่ืนหลากหลาย บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืน
ประเภทขวด แกลลอนและถงั ในขนาดและรูปทรงต่างๆไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้  ตั้งแต่ขนาดเล็กท่ีมี
ขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร  
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

                

ข) บรรจุภัณฑ์พลาสตกิส าหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว   บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับ
บรรจุนมและนมเปร้ียวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เน่ืองจากบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชบ้รรจุนมและนมเปร้ียวท่ี
ผลิตจะตอ้งสัมผสักบัอาหารโดยตรง ดงันั้นบริษทัจึงให้ความส าคญักบักระบวนการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ส าหรับบรรจุนมและนมเปร้ียว    โดยบริษทัไดแ้ยกส่วนของกระบวนการผลิตและการท างานออกมาต่างหาก 
โดยจะแยกเป็นหอ้งระบบปิด(Clean Room)    และแยกเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตและพนกังานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการผลิตออกจากสายการผลิตอ่ืน เพ่ือเป็นการป้องกนัการปนเป้ือนของฝุ่ นละอองและแบคทีเรียและสามารถ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point)    โดยบรรจุภณัฑท่ี์บริษทัสามารถผลิตไดมี้ขนาดบรรจุ 80 มล. 
100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830  มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน ้ายาเคมี   บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุสินคา้อุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภณัฑส์ าหรับบรรจุน ้ ายาท าความสะอาด และ
น ้ ายาเคมี ไดแ้ก่น ้ ายาลา้งหอ้งน ้ าและสุขภณัฑน์ ้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  น ้ ายาลา้งจาน ยาก าจดัศตัรูพืช ยาฆ่าหญา้ 
บรรจุภณัฑส์ าหรับบรรจุน ้ ายาปรับผา้นุ่ม  บรรจุภณัฑส์ าหรับบรรจุแป้งทาตวั เป็นตน้ 

     

   

ง) ช้ินส่วนพลาสตกิส าหรับยานยนต์  บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนพลาสติกให้แก่ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์(Product Maker) และ ผูผ้ลิตและจดัหาอุปกรณ์ขั้นท่ี 1 (1st Tier Supplier) 
โดยผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตจ์ะน าผลิตภณัฑข์องบริษทัไปเป็นส่วนประกอบในช้ินส่วนของรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่ ถงับรรจุน ้ าส าหรับท าความสะอาดกระจกหนา้   ถงับรรจุน ้ าระบายความร้อนส าหรับ
หมอ้น ้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบทา้ยรถกระบะ (“Lid”)  สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็นตน้ 
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สิทธิประโยชน์และเงือ่นไขทีไ่ด้รบัการจากการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นภาษอีากรจากการสง่เสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน 

พ.ศ.2520 โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน มสีาระส าคญัดงันี้ 

 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 

สาขา
กรงุเทพมหานคร 

สาขา
สมทุรสาคร 

บตัรส่งเสริมการลงทุน 1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 1379(5)/2556 1882(5)/2555 
วันท่ีเ ร่ิมใช้สิทธิตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุน 

1 เม.ย. 2553 10 ม.ีค. 2555 28 ม.ีค. 2557 5 ต.ค. 2554 31 พ.ค. 2555 

วันครบอายุของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน 

31 ม.ีค. 2560 9 ม.ีค. 2562 27 ม.ีค. 2564 4 ต.ค. 2562 30 พ.ค. 2563 

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั      
1. ไดร้บัยกเวน้ภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธทิี่
ไดร้บัจากการ
ประกอบกจิการที่
ไดร้บัการสง่เสรมิ 

ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 8 ปี ยกเวน้ 8 ปี 

2. ระยะเวลาที่
สามารถน าผล
ขาดทุนใน
ระยะเวลาทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิไปหกั
ออกจากก าไรสทุธิ
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาทีไ่ดร้บั
การยกเวน้ภาษเีงนิ
ได ้

 5 ปี 5 ปี 5 ปี  5 ปี 5 ปี 

3. ไดร้บัยกเวน้/ 
ลดหยอ่นอากรขา
เขา้ส าหรบั
เครื่องจกัรตามที่
คณะกรรมการ
พจิารณาอนุมตั ิ

ไดร้บัยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน 
27 ก.ค.2555) 

ไดร้บัยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน 

18 ธ.ค.2557) 

ไดร้บัยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน 

7 ก.ค.2559) 

ไดร้บัยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน 

15 ก.ย. 2558) 

ไดร้บัยกเวน้ 
(ตอ้งน าเขา้ภายใน 

9 ม.ค. 2558)  

4.  ไดร้บัยกเวน้ภาษี
หกั ณ ทีจ่า่ย     
ส าหรบัเงนิปนัผลที่
จา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้ ไดร้บัยกเวน้ 
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กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและฝา และช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนตท่ี์
มีคุณภาพ ตามรูปแบบความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพของช้ินงานและ
คุณภาพของการให้บริการ   โดยบริษทัให้ความส าคญัและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุ
ภณัฑ,์ การจดัหาวตัถุดิบ,  การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของช้ินงานท่ี
ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดต้รงเวลา เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ช้ินงานท่ีบริษทัผลิตตรงตามความตอ้งการและการ
ออกแบบของลูกคา้    

ทั้งน้ีกลยทุธ์ท่ีบริษทัใชใ้นการแข่งขนั เป็นดงัน้ี 

(1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์   บริษทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิต เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบริษัทจะให้ความส าคัญตั้ งแต่การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์  การจัดหาวตัถุดิบท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกคา้ก าหนด การก ากับดูแล
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จแลว้ โดยบริษทั
จดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จแลว้ 2 ระดบั คือ  

1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ 

2. การตรวจสอบขั้นสุดทา้ยก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้   ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัผลิตและส่ง
มอบใหแ้ก่ลูกคา้มีคุณสมบติัตรงตามท่ีลูกคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บริษทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมและจดัส่งผลิตภณัฑใ์ห้แก่ลูกคา้ได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการท างานของบริษทั 

(3) ความมัน่คงในการผลิต บริษทัสามารถผลิตและจดัหาผลิตภณัฑ์ไดต้รงตามรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้ 
และในปริมาณและเวลาท่ีก าหนด เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่จะไดรั้บมอบสินคา้ในปริมาณและเวลาท่ี
ทันกับความตอ้งการ  โดยเฉพาะช้ินส่วนยานยนต์ท่ีบริษัทผลิตจะตอ้งจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพ่ือให้สามารถ
น าไปใชแ้บบทนัเวลาพอดี (Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพ่ิมหรือขยายก าลงัการผลิต บริษทัสามารถเพ่ิมหรือขยายก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลูกคา้ โดยสามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ดใ้นปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน
หากมีความตอ้งการจากลูกคา้ 

(5) การพฒันากระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตน้ทุน   บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและจูงใจ
ลูกคา้ เน่ืองจากโครงสร้างการก าหนดราคาผลิตภณัฑข์องบริษทัและในอุตสาหกรรมมีลกัษณะเป็นแบบตน้ทุน
บวกอตัราก าไร (Cost plus Pricing) ดงันั้นการท่ีบริษทัสามารถบริหารจดัการให้ตน้ทุนลดลงจะท าให้ตน้ทุน
ของลูกคา้ลดลงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของลูกคา้ 
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ทั้งน้ีบริษทัไดพ้ฒันาและน ากระบวนการรวมถึงระบบการด าเนินงานมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตของ
บริษทัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน โดยเร่ิมทยอยน าระบบ TPM (Total Productive 
Maintenance) เขา้มาใช้ในปี 2543 ท าให้บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนในการผลิต อนัน ามาซ่ึงการรักษา
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั    

(6) ความรับผิดชอบและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้    

 ความสามารถในการปรับเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้   ในบางกรณีลูกคา้อาจมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงอยา่งกระทนัหัน บริษทัก็มีความสามารถท่ี
จะปรับเปล่ียนสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสั้น  

 การรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้   บริษทัมีนโยบายท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว 
โดยการจัดเตรียมและรักษาก าลงัการผลิตสนับสนุนงานของลูกคา้ รวมถึงขยายก าลงัการผลิตและเพ่ิม
กระบวนการใหม่ๆ เพ่ือใหบ้ริการครบวงจร 

 การรักษาความลับของลูกค้า   บริษัทให้ความส าคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการน าขอ้มูลทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ว่าจา้งบริษทัผลิต หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็นความลบัการคา้ของลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั
และการท าธุรกิจของบริษทั น ามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือน าขอ้มูลดงักล่าวไปหาประโยชน์เพ่ือการ
ส่วนตวั 

ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นเจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภค
ทัว่ไปท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและช้ินส่วนพลาสติกท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได้
ดงัน้ี 

1. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืน  
2. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุนมและนมเปร้ียว    
3. บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุสินคา้อุปโภคบริโภคและสารเคมีส าหรับการเกษตร 
4. ช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต ์

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษทัมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ในประเทศทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทางเพ่ือให้
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผา่นทีมงานฝ่ายการตลาด บริษทัด าเนินการติดต่อลูกคา้โดยตรงผา่นทีมงานฝ่ายการตลาดของ
บริษทัท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทีมงานฝ่าย
การตลาดของบริษทัจะไปพบกบัลูกคา้และน าเสนอผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และท าให้ทราบถึงความตอ้งการใหม่ๆ ของลูกคา้ รวมถึงในบางคร้ังอาจมีการ
ประสานงานร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายในบริษทั เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายวางแผน เป็นตน้ เพ่ือร่วมกนั
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย 
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- การจ าหน่ายโดยเขา้ร่วมประมูลงาน  เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นวธีิท่ีลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต ์ และกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืนใชใ้น
การคดัเลือกผูผ้ลิต  โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษทัจะติดตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือยืน่เสนอราคาแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืน โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูล
เฉพาะผูผ้ลิตท่ีเคยผลิตใหแ้ก่เจา้ของสินคา้อยูใ่นปัจจุบนั(การประมลูแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดรั้บคดัเลือกและ
ค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลูกคา้เขา้มาติดต่อบริษทัโดยตรง  ลูกคา้ของบริษทับางรายมีการติดต่อสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์
จากบริษทัโดยตรง เน่ืองจากไดรั้บค าแนะน าจากลูกคา้เดิมของบริษทั  

นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัมีนโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและช้ินส่วนพลาสติกจากราคาตน้ทุนของผลิตภณัฑ์

บวกอตัราก าไร (Cost Plus Pricing) ทั้งน้ีในการก าหนดราคานั้นมีทั้งแบบท่ีก าหนดร่วมกนัระหวา่งบริษทัและลูกคา้ 
โดยเจรจาก าหนดราคาจ าหน่ายร่วมกนัตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต   และแบบท่ีบริษทัตอ้งเสนอราคาจ าหน่ายเพ่ือ
แข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืน 

เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของผลิตภณัฑข์องบริษทัมาจากราคาวตัถุดิบ  คือ   เมด็พลาสติกโพลีเอทธิลีนและเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพีลีน   ซ่ึงบริษทัจะสั่งซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวตัถุดิบ
ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็น Commodity   ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของ
วตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลก ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซ่ึงอาจจะมีราคาเปล่ียนแปลงได ้ดงันั้นราคา
จ าหน่ายของผลิตภณัฑข์องบริษทัจึงมีการก าหนดใหส้ามารถปรับราคาไดส้ าหรับลูกคา้ท่ีมีเง่ือนไขก าหนดไวใ้ห้ปรับ
ราคาได ้โดยจะมีการก าหนดไวใ้ห้สามารถปรับราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดือน หรือทุกไตรมาส เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
รักษาอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  

แมว้า่จะมีลูกคา้บางประเภทท่ีไม่มีเง่ือนไขการปรับราคาก าหนดไวก็้ตาม  แต่บริษทัก็สามารถเจรจาปรับราคา
จ าหน่ายไดต้ามราคาวตัถุดิบท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
การจดัหาผลติภณัฑ์ 
การผลติและการใช้ก าลงัการผลติ 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานท่ีตั้งในประเทศไทย   3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ  จงัหวดั
สมุทรสาคร จงัหวดัชลบุรี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เมืองเทียนจิน   1 แห่ง   

วตัถุดบิ 
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตของบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์

ฟิลม์โดยลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งการใหก้บับริษทั  ดงัน้ี 
1. เมด็พลาสติก  ประเภทต่างๆท่ีบริษทัใชไ้ดแ้ก่ 
ก) โพลีเอททีลีน(Polyethylene, PE) 
เป็นพลาสติกท่ีมีความอ่อนตวัยดืหยุน่ไดดี้  แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE(High Density) บรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกท่ีผลิตจากเมด็พลาสติกประเภทน้ีไดแ้ก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืน, บรรจุภณัฑ์
พลาสติกส าหรับบรรจุนมและนมเปร้ียว, บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุสินคา้อุปโภคและบริโภค 
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ข) โพลีโพรพีลีน(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสติกท่ีมีความเหนียว และยดืหยุน่ไดดี้กวา่โพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน  ความช้ืนไดดี้  

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกประเภทน้ีไดแ้ก่ ฝาปิดขวด และ ช้ินส่วนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
2. สีผสมพลาสติก 
ในการผลิตบรรจุภณัฑแ์ละช้ินส่วนพลาสติกนั้น  ตอ้งมีสีผสมพลาสติกเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัร่วมกบัเม็ด

พลาสติกดว้ย  โดยตอ้งน าวตัถุดิบทั้งสองมาผสมกนัตามสดัส่วน เพ่ือใหไ้ดคุ้ณสมบติัทางกายภาพและสีท่ีตอ้งการ 
3. สติกเกอร์และชิงคฟิ์ลม์ 
ในการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกนั้น  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ลิตสติกเกอร์และชิงคฟิ์ลม์โดย

ใหบ้ริษทัเป็นผูติ้ดต่อเรียกเขา้มาเพ่ือน ามาผลิต  
เมด็พลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงคฟิ์ลม์เกือบทั้งหมดบริษทัซ้ือจากผูผ้ลิตในประเทศ  มีเพียง

เมด็พลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีตอ้งสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ   เน่ืองจากราคาของเมด็พลาสติก
จะมีการเปล่ียนแปลงตามราคาของน ้ ามนั รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา  
บริษทัตระหนักถึงปัจจยัดงักล่าวเป็นอยา่งดี  ผูบ้ริหารของบริษทัจึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความ
ตอ้งการเมด็พลาสติกของตลาดโลกอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือวางแผนการจดัซ้ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิตของบริษทัทั้ง
ปริมาณท่ีตอ้งการและในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลิตช้ินส่วนพลาสติกของบริษทัไม่มีมลภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตามใน     

การผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะมีเศษพลาสติกส่วนเกินท่ีตดัออกจากช้ินงานท่ีผลิตส าเร็จซ่ึงโดยส่วนใหญ่ก็จะ
สามารถน าไปรีไซเคิลเพ่ือใชป้ระกอบเป็นส่วนหน่ึงของวตัถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ไดต้ามสัดส่วนของสูตร
การผลิตท่ีบริษทัได้ก าหนด    ส าหรับถุงพลาสติกและกล่องกระดาษส าหรับใช้บรรจุสินคา้ ซ่ึงสามารถน ามาใช้
หมุนเวียนไดห้ลายคร้ังจนกวา่จะช ารุดและไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้กนั้น   บริษทัก็จะจ าหน่ายถุงพลาสติกและกล่อง
กระดาษดงักล่าวท่ีช ารุดใหแ้ก่บุคคลภายนอกต่อไป 

แมว้า่บริษทัมีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานท่ีไม่ไดต้ั้งในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   ส่วนโรงงานท่ีตอ้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดั
ชลบุรี ก็ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงการผลิตของบริษทัก็อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการปฎิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทั 

สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม 
 จากสภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2557 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 0.7 เทียบกบัท่ีขยายตวั
ร้อยละ 2.9 ในปี 2556 การขยายตวัท่ีลดลงเน่ืองจาก การลงทุนภาครัฐ ลดลงร้อยละ 6.1 การลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 
1.9 การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีอตัราการใชก้ าลงัผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 60.5 และการผลิตภาคการ
ก่อสร้างและโรงแรม ลดลงร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ2.1 ตามล าดบั และการคาดการณ์ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้
ขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นช่วงร้อยละ 0.0 – 1.0 ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP1

                                                           
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 อุตสาหกรรมยานยนต ์ในปี 2557 หลงัส้ินสุดมาตรการรถยนตค์นัแรกซ่ึงยงัส่งผลใหป้ริมาณการผลิตและจ าหน่าย
รถยนตภ์ายในประเทศ หดตวัร้อยละ 23.5 และ 39.62 ซ่ึงเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศช้ีใหเ้ห็นวา่การปรับตวัไดผ้า่นจุดต ่าสุดไปแลว้ใน
ไตรมาสท่ีสอง โดยปริมาณการจ าหน่ายรถยนตร์วมทั้งปี 2557 อยูท่ี่ 7.76 แสนคนัซ่ึงเป็นปริมาณการจ าหน่ายปกติในปี 2553 
และ 2554 ก่อนท่ีจะมีมาตรการรถยนตค์นัแรก  
 แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนต ์ ในปี 2558 ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนตจ์ะเร่ิมกลบัมาขยายตวัและ
สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจอีกคร้ัง โดยคาดวา่จะมีปริมาณการผลิตและจ าหน่ายในประเทศไม่ต ่ากวา่ 2.0 ลา้นคนั
และ 7.8 แสนคนั1 จากแนวโนม้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับการเปิดเสรีภายใต้
กรอบขอ้ตกลง AEC ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ปริมาณการผลติและจ าหน่ายรถยนต์ (ทีม่า: ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม) 

(หน่วย :แสนคนั) 2553 2554 2555 2556 2557 

การผลติ 16.29 14.54 24.38 24.26 18.55 

(%YOY) 54.74 -10.69 67.65 -0.49 -23.54 

จ าหน่ายรถยนต์รวม 7.47 7.20 13.75 12.85 7.76 
(%YOY) 45.17 -3.62 90.97 -6.51 -39.63 

จ าหน่ายรถยนต์นั่ง 3.54 3.56 6.83 6.48 3.53 
(%YOY) 44.44 0.56 91.81 -5.07 -45.51 

ปริมาณการส่งออก 8.73 7.80 10.20 11.11 11.18 
(%YOY) 50.34 -10.68 30.81 8.89 0.68 

ภาคการคา้ส่งคา้ปลีก ในปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 0.6 มีการขยายตวัเร่งข้ึนตามการฟ้ืนตวัของการบริโภคภาค
ครัวเรือน และความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค พบวา่ในไตรมาสท่ี 4 ขยายตวัร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 และ 2 ซ่ึงขยายตวั
เพียงร้อยละ 0.6 และ 0.2 โดยดชันีการคา้ปลีกส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะหมวดผลิตภณัฑอ์าหาร
และเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.9 ยา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 ส่ิงทอ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.1  และการขายในหา้งสรรพสินคา้ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.9 แต่ดชันีคา้ส่งในหมวดเช้ือเพลิงขยายตวัร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากขยายตวัร้อยละ 7.8 ของไตรมาสก่อน3 

แนวโนม้การใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภครวม ในปี 2558 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.4 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.7 ใน
ปี 2557 โดยการใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2.9 ปรับตวัดีข้ึนจาก ร้อยละ 0.3 ในปี 2557 
และการใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาครัฐ คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 5.6 ปรับตวัดีข้ึนจากร้อยละ 2.8 ในปี 2557 ตามการ
เร่งการเบิกจ่ายของภาครัฐ  และจากแนวโนม้ของสภาวะเศรษฐกิจ ตามท่ีหลายฝ่ายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
คาดการณ์ไว ้ น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์  อยา่งไรก็ดี สภาพการแข่งขนั
ยงัคงมีอยูต่่อเน่ือง จากก าลงัการผลิตส่วนเกินของภาคเอกชนท่ีมีปริมาณอุปทานมากกวา่อุปสงคท่ี์ยงัขยายตวัไม่สูงมาก  ฝ่าย
บริหารบริษทั จึงมีการพฒันาคุณภาพของสินคา้และยกระดบัมาตรฐานการผลิตและการบริการเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ลูกคา้ 
และเพ่ือรักษาต าแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมไวเ้พ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

                                                           
2 ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปัจจัยความเส่ียง 

 ทางบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นความเส่ียงต่อ

การด าเนินธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ  ทั้ งน้ี เพ่ือให้การพิจารณาและบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างรอบคอบและมี

ประสิทธิผล  บริษทัไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และแต่งตั้งคณะท างานซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้ง เพ่ือท าหน้าท่ีวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่างๆ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือหาวิธีการป้องกนัหรือบริหาร

ความเส่ียงอย่างเหมาะสม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณาอยา่งนอ้ยทุก  6  เดือน ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั สรุปได้

ดงัน้ี 

1. ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

 อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาน ้ ามัน เ น่ืองจาก 

อุตสาหกรรมพลาสติกมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม

ตน้น ้ าในการผลิตพลาสติก ดงันั้นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิต ไดแ้ก่เม็ดพลาสติก ท่ีถือเป็นตน้ทุนการผลิตของอุตสาหกรรม

พลาสติกจึงแปรผนัโดยตรงกบัราคาน ้ ามนัปิโตรเลียมในตลาดโลก และเน่ืองจากปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาน ้ ามนันั้นก็เป็น

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ดงันั้นในบางช่วงราคาเม็ดพลาสติกอาจมีการปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อตน้ทุนการผลิต และผลการด าเนินงานของบริษทั ถึงแมว้า่ราคาขายสินคา้จะสามารถปรับตวัตามราคาวตัถุดิบได ้

แต่การปรับราคานั้นก็ไม่สามารถกระท าไดท้นัที จะตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงในการแจง้ขอปรับราคากบัลูกคา้ ท าใหใ้นระหวา่ง

นั้นบริษทัตอ้งแบกรับตน้ทุนในส่วนน้ีไปก่อน 

 อยา่งไรก็ตามจากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ท่ีมองวา่จะมีสัญญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีประเทศในกลุ่มยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตวั รวมถึงประเทศจีนและญ่ีปุ่นยงัคงมีทิศทางชะลอตวัและ 

ท าให้อุปสงคข์องการใชน้ ้ ามนัลดลง ทั้งน้ี จากการคน้พบแหล่งน ้ ามนัจากหินแร่น ้ ามนั (Shale Oil) ท่ีเป็นแหล่งน ้ ามนัแหล่ง

ใหม่ ท าใหแ้รงกดดนัทางดา้นอุปทานลดลง จึงคาดวา่ราคาน ้ ามนัจะมีการปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัยะ ซ่ึงส่งผลในเชิงบวกกบั

ราคาเมด็พลาสติกท่ีลดลงในปี 2558 น้ี 

 อยา่งไรก็ดี บริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียงของความผนัผวนของราคาเม็ดพลาสติก บริษทัมีการติดตาม

สถานการณ์ความเคล่ือนไหวของราคาเมด็พลาสติกอยา่งใกลชิ้ด มีการวเิคราะห์แนวโนม้ของราคาวา่จะไปในทิศทางใด และ

น ามาวางแผนเพ่ือประกอบการสั่งซ้ือ รวมถึงการประเมินความตอ้งการใชว้ตัถุดิบของบริษทัในแต่ละช่วงเวลาและการ

น าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถบริหารการจดัซ้ือวตัถุดิบใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   

2. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงจากกระแสและพฤตกิรรมการบริโภคของผู้บริโภค 

 จากกระแสการรณรงคใ์หมี้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าให้ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการต่างๆเร่ิมมีการตระหนกัถึง

ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงอาจท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของคนเปล่ียนไป โดยหันมาบริโภคผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแทน อยา่งเช่น การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภณัฑท่ี์เป็นพลาสติก 100% 
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โดยพลาสติกชีวภาพ ถือเป็นพลาสติกทางเลือกชนิดหน่ึงท่ีผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด มนัสับปะหลงั 

และออ้ย เป็นตน้ ซ่ึงมีกรรมวธีิการผลิตท่ีแตกต่างจากพลาสติกทัว่ไป ดงันั้นการเปล่ียนแปลงในกระแสการบริโภคอาจน ามา

ซ่ึงผลกระทบต่อบริษทั บริษทัจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเหล่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเม่ือเทียบกับพลาติกทั่วไปนั้นมีไม่มากนัก และราคาตน้ทุนของ

พลาสติกชีวภาพยงัสูงกว่าพลาสติกทัว่ไปอยู่มาก เน่ืองจากผลิตจากวตัถุดิบทางการเกษตร จึงมีตน้ทุนจากการเพาะปลูก 

ในขณะท่ีพลาสติกทัว่ไปท่ีผลิตมาจากน ้ ามนัฟอสซิลไม่มีตน้ทุนการเกิดน ้ ามนั มีเพียงเร่ืองการขุดเจาะและการขนส่งเพ่ือ

น ามาแปรรูป และเร่ืองของการมีขนาดของการผลิตท่ีใหญ่มาก ท าใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) นอกจากนั้น

คุณสมบติัของพลาสติกชีวภาพก็ยงัไม่เท่ากบัพลาสติกทัว่ไปถึงขั้นท่ีสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ยงัคงตอ้งใชเ้วลา

ในการพฒันาคุณสมบติับางประการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหก้ารใชพ้ลาสติกชีวภาพยงัเป็นเพียงทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภค และมี

การเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านั้น (Niche Market) อยา่งไรก็ดี บริษทัไดมี้การศึกษาและดูแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคอยู่

เป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและทิศทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมีศักยภาพและมีตลาด

รองรับ 

3. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม่แน่นอน และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมีความผนัแปรไปตาม

สภาวการณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของเงินทุน ผูป้ระกอบการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นผูน้ าเขา้หรือผูส่้งออกจะตอ้ง

เผชิญกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ถึงแมว้า่

บริษทั จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในฐานะผูส่้งออก แต่ในฐานะผูน้ าเขา้เคร่ืองจกัรหรือ

วตัถุดิบบางชนิด ท่ีตอ้งมีการน าเขา้จากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาทหรือการแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่คา้นั้น  ซ่ึง

ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทั ท าให้บริษทัตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ีมากข้ึน ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้การศึกษาถึง

วิธีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยมีการติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงไดมี้การศึกษาบทวเิคราะห์แนวโนม้ความเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ และไดมี้การ

เลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรือสภาวะท่ีเห็นว่าควร

กระท าตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกนัหรือลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงิน 

4. ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ผลติรายใหม่ 

 เน่ืองจากธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกและช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการ

ด าเนินธุรกิจไม่มีความซบัซอ้น จึงมีความเส่ียงท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่จะเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี หรือแมก้ระทัง่

บริษทัลูกคา้ หากมีความคิดท่ีจะตั้งโรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเอง ก็สามารถท าได ้อีกทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหรือ AEC ก็ท าให้ตลาดมีความเป็นเสรีมากข้ึน อาจมีการยา้ยฐานการผลิตเขา้มาในประเทศ ส่งผลให้มีผูแ้ข่งขนัใน

อุตสาหกรรมมากข้ึน การแข่งขนัดา้นราคาจะมีความรุนแรงมากกวา่เดิม  

 แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษัทท่ีมีมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการพฒันาคุณภาพสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ท าให้ความเส่ียงท่ีคู่แข่งรายใหม่จะเขา้มาตีตลาดนั้นค่อนขา้งมีความเป็นไปไดย้าก เพราะลูกคา้ส่วน

ใหญ่ค านึงถึงคุณภาพของสินคา้มากกวา่ท่ีจะพิจารณาถึงแค่ราคาท่ีต ่าเพียงอยา่งเดียว และบริษทัก็สามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของลูกคา้ในส่วนน้ีไดดี้มาโดยตลอด ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การส่งเสริมการท าวิจยัและพฒันา รวมถึงแสวงหา

เทคโนโลยใีหม่ๆเพ่ือน ามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน รวมถึงช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงสุดในราคาท่ีเหมาะสม 

5. ความเส่ียงของระบบเศรษฐกจิโลกและความไม่แน่นอนในประเทศ 

 จากความไม่แน่นอนในภาวะของเศรษฐกิจโลก ไม่วา่จะเป็นทางฝ่ังสหรัฐอเมริกาท่ีถึงแมว้า่วา่จะมีการปรับตวัใน

ทิศทางดีข้ึน แต่ตวัเลขทางเศรษฐกิจในหลายๆดชันีท่ีช้ีวดัวา่ยงัคงฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบางอีกทั้งปัญหาหน้ีสาธารณะในหลาย

ประเทศในยโุรปก็ยงัไม่คล่ีคลาย และเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย ท่ีเร่ิมส่งสัญญาณการเติบโตในอตัราท่ี

ชะลอตวั ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นแรงกดดนัใน

ดา้นการเติบโตของรายไดท้างธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของบริษทั ท่ีมีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตวัของตลาด

ช้ินส่วนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ทั้งในส่วนตลาดน ้ ามนัเคร่ือง บรรจุภณัฑน์ม สินคา้อุปโภคบริโภค และน ้ ายา

เคมี 

 นอกจากน้ีปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ยงัคงมีอยุ่ประปรายจากการสร้างสถานการณ์ทาง

การเมืองท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการท าธุรกิจ การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ียงัคงแบ่งเป็นหลายฝ่าย  ทั้ งน้ี บริษทัได้

ตระหนักและให้ความส าคญัถึงผลกระทบทั้ งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท   

บริษทัจึงมีการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มีการกระจุกตวั ทั้งใน

ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์มและสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีดีโดยไม่ผนัแปรไปตามผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมสัดส่วนยอดขายของบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืนและช้ินส่วนยานยนตร์วมถึงบรรจุภณัฑ์

นมท่ีมีการส่งออกทางออ้มไปยงัประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศในละติน

อเมริกา และสิงคโปร์ การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ การตั้งโรงงานบรรจุภณัฑ์น ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีประเทศจีน  

รวมไปถึงการบริหารนโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนและพิจารณา

ความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีความเขม้แขง็ทางการเงินท่ีเพียงพอและ

รองรับความไม่แน่นอนและความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต 

6. ความเส่ียงจากการไม่มสัีญญาระยะยาว 

โดยส่วนใหญ่บริษทัและลูกคา้ในกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะมีการท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ระยะสั้นอายปุระมาณ 

1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มีการท าสัญญา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบันโยบายในการท าสัญญาของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงถือเป็นหลกัปฏิบัติ

โดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมน้ี  นอกจากน้ีลูกคา้ท่ีบริษทัไดรั้บงานจากการประมูลแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนนั้น เม่ือครบอายุ

สญัญา ลูกคา้ก็จะจดัใหมี้การคดัเลือกผูผ้ลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียลูกคา้ได ้ อยา่งไรก็ตามในอดีตท่ีผ่านมา

บริษทัมีความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บการต่อสญัญาจะอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้

ท่ีไดม้าตรฐาน  การส่งมอบสินคา้ไดต้รงต่อเวลา  และความสามารถท่ีจะขยายก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ส่วนลูกคา้ในกลุ่มช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนตน์ั้นความเส่ียงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูใ่นระดบั

ต ่ามากเช่นกนั เน่ืองจากโดยปกติผูป้ระกอบการมกัจะไม่เปล่ียนแปลงผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใดจนกวา่จะหมดรุ่นของผลิตภณัฑ์

นั้นๆ ซ่ึงโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 5 – 7 ปี ตามแต่รูปแบบและลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกบัตอ้ง

ใชเ้วลานานในการทดสอบคุณภาพการผลิตช้ินส่วนของผูป้ระกอบการจนกวา่จะมีความมัน่ใจท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือสินคา้ ซ่ึงหาก

บริษทัยงัด าเนินการผลิตให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญา ผูผ้ลิตรถยนต์ก็จะไม่เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซ้ือ 

อย่างไรก็ดี บริษทัมีลูกคา้ท่ีหลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มียอดลูกคา้รายใดท่ีมียอดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของ

ยอดขายรวมเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงของรายไดท่ี้ไม่มีสญัญาระยะยาว 

7. ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 

บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษทัรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 66.27    ณ วนัท่ี 

18  มีนาคม 2558 ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 60 ท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวมีอ านาจในการ

ควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ยกเวน้ เร่ือง ท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบัริษทัก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียงส่วน 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั

จึงมีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการก าหนดโครงสร้างการจดัการเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอยา่ง

เหมาะสมโดยประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดย่อย  ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อยา่งชดัเจน 

 บริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน  โดย

เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน  เป็น

ประธานกรรมการบริษทั  หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 เพ่ือท าหนา้ท่ีถ่วงดุลอ านาจในการบริหาร กลัน่กรองวาระท่ีจะเสนอให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดว้ย 

นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ  านาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทและข้อมูลส ำคัญอืน่ 
 
 
ช่ือบริษัท  : บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล  : 0107554000208 

ทุนจดทะเบียน : 276 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 552,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 10150  

 โทรศพัท ์0-2415-1894      โทรสาร: 02-415-0951 

โรงงำนสมุทรสำคร : เลขท่ี 28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

 โทรศพัท ์0-2150-5988 โทรสาร 0-2150-5987 

โรงงำนชลบุรี : นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 เลขท่ี 150/62 หมู่ 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี 20110 

 โทรศพัท ์0-3834-7187-8 โทรสาร 0-3834-7189 

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

ประเภทธุรกจิ : ผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและฝา และช้ินส่วนพลาสติก

ส าหรับยานยนตท่ี์มีคุณภาพ ตามรูปแบบความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ซ่ึง

ผลิตภณัฑท่ี์มีตราสินคา้ ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคทัว่ไป 

ตดิต่อนักลงทุนสัมพนัธ์  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 153 
(ส าหรับเร่ืองทัว่ไป) อีเมลล ์ ir-pjw@pjw.co.th 
ตดิต่อเลขำนุกำรบริษัท  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 169 
ตดิต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 176 
   :  อีเมลล ์ac-secretary@pjw.co.th 
(ส าหรับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ) 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 

 

ช่ือบริษัท    : บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั  

ทุนจดทะเบียน   : 30 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ หุน้ละ 2,500 บาท 

สถำนทีต่ั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 10150  

โทรศพัท ์0-2898-0018 โทรสาร 0-2898-0633 

ประเภทธุรกจิ : บรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดยเนน้การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพ่ือบรรจุมนัหล่อล่ืน   

ใหแ้ก่ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

 

ช่ือบริษัท    : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน   : 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท 

สถำนทีต่ั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 

 กรุงเทพมหานคร 10150  

โทรศพัท ์0-2150-5988 โทรสาร 0-2150-5987 

ประเภทธุรกจิ   : ฝาขวดน ้ ามนัหล่อล่ืน 

 

 

ช่ือบริษัท    : บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน : 2.5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2.2 เป็น 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ในปี 2557) 

สถำนทีต่ั้งส ำนกังำนใหญ่   : Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78  Taihua Road, 

Tianjin Economic-Technologic Development area, 

Tianjin, China 300400 

โทรศพัท ์(+86) 22-2532-7703 โทรสาร (+86) 22-2532-7723 

ประเภทธุรกจิ : บรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน ้ ามนัหล่อล่ืนส าหรับลูกคา้ในประเทศ 

                                                                สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท    : บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 

ทุนจดทะเบียน  : 20 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท  

(จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2557) 

สถำนทีต่ั้งส ำนกังำนใหญ่   : เลขท่ี 28 หมู่ 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  

จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท ์0-2150-5988 โทรสาร 0-2150-5987 

ประเภทธุรกจิ : ผลิตบรรจุภณัฑอ์าหาร และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

 

 

บุคคลอ้ำงองิอืน่ๆ 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์   : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชี    : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

267/1 ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท ์0-2587-8080 

ทีป่รึกษำกฏหมำย    : บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขมุวทิ 63 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
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001

ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

น�ยณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

น�ยวิวรรธน์ เหมมณฑ�รพ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

น�งส�วจรัญญ� แสงสุขดี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

น�ยส�ธิต เหมมณฑ�รพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

น�งม�ลี เหมมณฑ�รพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑ�รพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

น�ยคงศักดิ์ เหมมณฑ�รพ
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย นิตย�เกษตรวัฒน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

BOARD OF 
     DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัท
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002

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.ดำาริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ

4. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการอิสระ

5. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ

6. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ

7. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ

8. นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการ

9. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ

   คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ

3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการ

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการ

3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการ

4. นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการ

5. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ

   คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

1. ดร.ดำาริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ

2. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการ

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ถือหุ้น 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 บริษทัมีทุนท่ีเรียกช าระแลว้เท่ากบั 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 552,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557   บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม 2557 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1 นางมาลี เหมมณฑารพ 110,382,572 20.00 

2 นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 102,086,000 18.49 

3 นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 72,154,000 13.07 

4 นายสาธิต เหมมณฑารพ 42,661,428 7.73 

5 ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 34,316,000 6.22 

6 นายชวาล เหมมณฑารพ 4,968,500 0.90 

รวม 366,568,500 66.41 

กองทุน     

1 กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล 18,095,800 3.28 

2 กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาลเพ่ือการเล้ียงชีพ 14,592,700 2.64 

3 กองทุนเปิด บวัหลวง Small-Mid Cap เพ่ือการเล้ียงชีพ 9,860,000 1.79 

รวม 42,548,500 7.71 

ผู้ถือหุ้นอืน่ทีอ่ยู่ใน 10 อนัดบั 
  

1 นายราเชน กฤษราลมัณ์ 7,780,000 1.41 

2 นายสุนทร ศรีปรัชญาอนนัต ์ 6,836,600 1.24 

  
          รวม 14,616,600 2.65 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอืน่ 128,266,400 23.23 

รวม 552,000,000 100 

1/ กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ (%) 

01/01/2557 เพิ่ม (ลด) ระหวา่งปี 31/12/2557 

1. ดร.ด าริ สุโขธนงั  ประธานกรรมการ/กรรมการ

อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

ร้อยละ 0.05 - ร้อยละ 0.05 

2. นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ ร้อยละ 18.49 - ร้อยละ 18.49 

3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

ร้อยละ 13.07 - ร้อยละ 13.07 

4. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

ร้อยละ 31.04 ลด ร้อยละ 
11.04 

ร้อยละ 20.00 

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ร้อยละ 1.45 เพ่ิม ร้อยละ 
6.28 

ร้อยละ 7.73 

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ/ กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

ร้อยละ 1.45 เพ่ิม ร้อยละ 
4.77 

ร้อยละ 6.22 

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ร้อยละ 0.05 - ร้อยละ 0.05 

8. รศ.ดร.เอกชยั                 
นิตยาเกษตรวฒัน ์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ร้อยละ 0.03 - ร้อยละ 0.03 

9. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน กรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ร้อยละ 0.05 - ร้อยละ 0.05 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้    
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย    อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็น
ในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเห็นสมควร  

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยของบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษทัยอ่ย และหลงัหักส ารองตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตามบริษทั
ยอ่ยอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษทัย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อย
เห็นสมควร 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสุทธิ 

อตัราการจ่าย 
เงนิสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (หุ้นเดมิ:หุ้นปันผล) ร้อยละ 

2554 0.37 0.18 - 67.43 

2555 0.35 0.15 - 44.81 

2556 0.18 0.10 - 54.63 

*2557 0.03 - 25 : 1 66.01 
 

หมายเหตุ :  *ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 มีมติจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการปี 2557  เป็นหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 22.08 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าท้ังส้ินไม่เกิน 11.04 ล้านบาท 
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โครงสร้างการจดัการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยคณะกรรมการบริษทั

และผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งมีความหลากหลาย ในดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการ

จดัการ ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการบริหารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึง

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 

และจะตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ซ่ึงรายนามของคณะกรรมการบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และ

รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม ปี2557  

(คร้ัง) 

1.ดร.ด าริ สุโขธนงั  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

6/6 

2.นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 6/6 

3.นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 

6/6 

4.นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 6/6 

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

6/6 

6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

6/6 

8.รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

6/6 

9.นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

5/6 

โดยมีนางพริม ชยัวฒัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  นายสาธิต เหมมณฑารพ  และนางมาลี เหมมณฑารพ  กรรมการสองในสามคนน้ีลง

ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ

ต าแหน่งอีกก็ได ้ 

คณะกรรมการอิสระมีวาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กหากคณะกรรมการ

บริษทัเห็นวา่มีความเหมาะสม 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั            

จดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3. มีส่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง

เดียวกนั 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาทิเช่น  

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั 
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5. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 

  ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้น ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท า

ใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติั

ไวแ้ลว้ 

6. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

7. จดัให้มีการท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึง

มาตรฐานดา้นจริยธรรม ท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมดงักล่าว

อยา่งจริงจงั 

8. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และก ากบัดูแล

ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด

แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี

อ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก       เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

  ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณา

และอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีตนมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจจะมีความขดัแยง้ในผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่เป็นการ

อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย

เท่ากนั 

 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีคณะผูบ้ริหารจ านวน 10 ท่าน และตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2557 มี

มติใหป้รับโครงสร้างการบริหารงานและแต่งตั้งผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางมาลี เหมมณฑารพ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบริหารและพฒันาองคก์ร 
3. นางพริม ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายเชาวพงษ ์พิพฒัน์เจษฎากลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฎิบติัการ 
5. 
6. 

นางสาวฐิติมา ตนัติวฒิุกลุ 
นายอษัฎา แกว้รักษ ์

ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด –สาขาชลบุรี 

7. นายเสกสรรค ์สินบนัลือกลุ ผูอ้  านวยการสายงานการวจิยัและพฒันา 
8. นางสาวเพญ็จนัทร์ โตบารมีกลุ ผูอ้  านวยการสายงานปฎิบติัการ–สาขาชลบุรี 
9. 
10. 

นางกรรณิกา เจนจุลพร 
นางนิชาลกัษณ์ เหมือนเผือก 

ผูอ้  านวยการสายงานปฎิบติัการ-สาขาสมุทรสาคร 
ผูอ้  านวยการสายงานประกนัคุณภาพ 

 

อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซ่ึงคณะกรรมการ

ก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

3. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบริหารงาน 

เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั  

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพ่ือก าหนด 

ภารกิจหลกั (Mission) ส าหรับฝ่ายจดัการน าไปด าเนินการ 
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5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวางไว ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ

บริษทั 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการ ความ

คืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัอย่าง

สม ่าเสมอ 

7. มีอ านาจอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซ้ือทรัพยสิ์น การใชจ่้ายเงิน

ลงทุนท่ีส าคญัเพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าว

จะเป็นการอนุมติัรายการปกติทั่วไปทางการคา้ โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน  15 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอ านาจ

อนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้

ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เลขานุการบริษัท 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัไดมี้

มติแต่งตั้งนางพริม ชยัวฒัน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยเลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 

89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ีตาม

กฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี  

1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
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3.1 ทะเบียนกรรมการ  

3.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

3.4 รายงานประจ าปีของบริษทั  

3.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

บริษทัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั ความเหมาะสมและเปรียบเทียบ

อา้งอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั  และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยมีวงเงินและโครงสร้างอตัราค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ  เท่ากบั 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากบั 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

- กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง เท่ากบั 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการอิสระบริษทั  เท่ากบั 10,000 บาท/คน/เดือน  

3.   โบนสัส าหรับกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการบริหาร จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ปี 2557 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

กรรมการ

บริษทั 

ค่าเบ้ีย

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ีย

ประชุม

กรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

กรรมการ

อิสระ 

โบนสั 
รวม 

(บาท) 

1.ดร.ด าริ สุโขธนงั 150,000 - - 120,000 250,000 520,000 

2.นายคงศกัด์ิ เหมมณฑรพ 60,000 - - -  60,000 

3.นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 60,000 - - -  60,000 

4.นางมาลี เหมมณฑารพ 60,000 - - -  60,000 
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รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

กรรมการ

บริษทั 

ค่าเบ้ีย

ประชุม

กรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ีย

ประชุม

กรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

กรรมการ

อิสระ 

โบนสั 
รวม 

(บาท) 

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ 60,000 - 30,000 -  90,000 

6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ 60,000 - 30,000 -  90,000 

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี 60,000 75,000 30,000 120,000 200,000 485,000 

8.รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตวฒัน ์ 60,000 50,000 45,000 120,000 200,000 475,000 

9.นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน 50,000 40,000 30,000 120,000 200,000 440,000 

รวม 620,000 165,000 165,000 480,000 850,000 2,280,000 

        
ข.    ค่าตอบแทนอืน่ 

                    -  บริษทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร (D&O) 

ผู้บริหาร 

ก. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
ปี 2557 

จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 111/ 27,958,042.03 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 111/ 1,352,410.00 

หมายเหตุ: 1/ ผูบ้ริหารจ านวน 10 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จ านวน 1 ท่าน 
 
ข. ค่าตอบแทนอืน่ 

- บริษทัมีการท าประกนัภยัสุขภาพ และใหร้ถยนตป์ระจ าต าแหน่งแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงบริษทั ไม่มีนโยบาย

ใหค้่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนกังาน ในลกัษณะหุน้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด 

 
บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหารจ านวน 10 ท่าน) จ านวน

ทั้งส้ิน 1,479 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 
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สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

สายงานบริหารและส านกังาน 116 

สายงานการตลาด การวจิยัและพฒันา 69 

สายงานบริหารการผลิตและการผลิต 1,294 

รวม 1,479 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ส าหรับในปี 2556 และ 2557 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 284.04 ลา้นบาท

และ 364.97 ลา้นบาทตามล าดบั และมีจ านวนพนกังานเท่ากบั 1,261 คน และ 1,479 คน ตามล าดบั โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง โบนสั เงินสมทบประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน

และอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด และได้เปล่ียนมาเป็น บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด เม่ือวนัท่ี 27 

มิถุนายน 2557 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจให้พนกังานท างาน

กบับริษทัในระยะยาว 

 ค่าตอบแทนอืน่ 

บริษทัมีการท าประกนัภยัสุขภาพใหก้บัพนกังานในระดบัจดัการและวศิวกรข้ึนไป 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอนัจะท าให้

เกิดประโยชน์แก่บริษทัในการท่ีจะมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถสร้างผลงานให้กบับริษทั โดยมี
แผนการฝึกอบรมประจ าปีทั้งภายในและภายนอกเพ่ือเสริมทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละ
ระดบั 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงาน
อยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดบั
การด าเนินการท่ีมีอยู่แลว้ ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษทัทุก
ระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัไดรั้บเอาแนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการปฏิบติั ซ่ึงทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัปัญจวฒันาพลาสติก ได้
ปฏิบติัตาม และด าเนินการอยา่งเคร่งครัดสม ่าเสมอ โดยในปีท่ีผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 
ซ่ึงแนวทางในการปฏิบติั มีดงัน้ี 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 หลกัการ :  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตน 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษทั ได้แก่  การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทั การได้รับข่าวสาร  
ขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  และการอนุมติัรายการพิเศษ  ตลอดจนการซกัถามหรือ
แสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรือไดข้อความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เป็น
ตน้    

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บริษทัดูแลและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุน
สถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2. บริษทัไดม้อบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลา
ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดทุกคร้ัง  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดต่อกนั  

1.3. มีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมโดยมีค าช้ีแจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระท่ี
เสนอ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้หรือในเอกสารแนบวาระการ
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ประชุม  และละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทั 

1.4. บริษทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้  

1.5. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ เร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหนา้ ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธนัวาคม ของทุกปี และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ล่วงหนา้ 
โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศ
หลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pjw.co.th   ในส่วนของนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

1.6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบ
ใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

1.7. ก่อนวนัประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ สามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการ
ประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุม  โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.pjw.co.th  ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

2.2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ (Barcode) ในการลงทะเบียนและนบัคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า  และเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 1 
ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดทา้ย และมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัคอยดูแลตอ้นรับและใหค้วามสะดวก  

2.3. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้ง
ค  าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการ
และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเด็น
ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้  ประธาน
ท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม  

2.4. ในการประชุมเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ไดที้ละคน ซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกผูแ้ทนท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาท าหนา้ท่ีกรรมการเพ่ือ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่ง
แทจ้ริง 

2.5. บริษทัจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั
ผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น  โดยมีการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวธีิการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ตั้งประเด็น หรือซกัถาม  บนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสียง รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลา
ประชุม 

3.2. บริษทัจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมติผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบริษทัภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม หรืออยา่งชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป และจะ
จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทั้งเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

หมวดที ่2   การปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมท้ังผู้ถือหุ้นต่างชาติ  ควร
ได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีถกูละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการ
ชดเชย 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1. บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมผูถื้อหุน้พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั ผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั  อยา่งนอ้ย 28 วนั 
ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2. บริษทัแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้  โดยระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและ
ก่อนเร่ิมการประชุม 

1.3. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษส าหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ  

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้มูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอ
ช่ือ ระหวา่งเดือน ตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวป็ไซดข์อง
บริษทั ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยบริษทัจะกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนอ์ยา่ง
แทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ผา่นทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและก าหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
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2.2. รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสินใจ   

3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1. บริษทัมีการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความยติุธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย โดยบริษทัได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งไดเ้ผยแพร่และก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูล
ภายใน และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยู่
ในหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และ
หา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายโดยทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วน
บุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และหลงัการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 3 วนั 

3.2. บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทั และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

3.3. บริษทัมีนโยบายท่ีจะก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของ
บริษทัไปใช ้หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้ง การพน้
สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

4.1. บริษทัไดย้ดึหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเร่ือง
การมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง  

4.2. โดยเม่ือเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นจะตอ้งรายงานให้บริษทัทราบโดยทนัที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือมิให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการ
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ออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

หมวดที ่3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลกัการ :  ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมัน่คงทางการเงินและ
ความยัง่ยืนของกิจการ 

1. นโยบายการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 
เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง สิทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูถื้อหุน้ : ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการ
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยดึมัน่การด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
สวสัดิการ และการพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และ
เป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ  ดงันั้นจึงมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการ
ท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน
ใหมี้ความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ และปฎิบติังานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยั
และค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม พร้อมใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในการ
ท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั 

ลูกคา้ : มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
โดยลูกคา้จะตอ้งไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ี
เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ รวมทั้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้
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สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือประโยชนข์องบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซ่ือสตัยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบติัตามกฎหมาย และกติกา
ท่ีก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ 
หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตลอดจนการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆอยา่งเคร่งครัด และมีการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการช าระคืนตาม
ก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สญัญาอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และ
เจา้หน้ีล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

คู่แข่ง : ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบั
หลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั 
ไม่กีดกนัผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยการกล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการ
กระท าการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมตอ่การแข่งขนั  

ภาครัฐ : ใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถึงความซ่ือสตัยสุ์จริตในการติดต่อท า
ธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อ
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งต่อตา้นการ
ใหสิ้นบนต่างๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษทั 

ชุมชน สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวติ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  ตลอดจน
ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  การปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจ การด าเนินการใดๆ ของบริษัทจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัทุกอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูต่ามสมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้ก าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ให้
ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
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รวมทั้งต่อตา้นการใหสิ้นบนต่างๆ ต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และ
ไดมี้การก าหนดบทลงโทษทางวนิยัสูงสุดแก่พนกังานท่ีกระท าความผิดดงักล่าว   

 มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ประกอบดว้ย 
o นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
o นโยบายวา่ดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมือง 
o นโยบายวา่ดว้ยการรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
o นโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสการกระท าความผิด โดยยึดหลกัความเสมอภาคและความ
ยติุธรรม ตลอดจนมุ่งเนน้ความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์รเป็นส าคญั ดงันั้นพนกังานผูย้ื่นค าร้องทุกขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัค าร้องทุกข์ท่ีกระท าไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนัยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษทั และพนกังานเป็นส่วนรวม 
ดงันั้น พนกังานผูย้ืน่ค  าร้องทุกข ์ พนกังานผูใ้ห้ถอ้ยค า ให้ขอ้มูล ให้ขอ้เท็จจริงหรือให้พยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการ
ร้องทุกข์ และพนักงานท่ีเป็นผูพิ้จารณาค าร้องทุกข์ เม่ือได้กระท าไปโดยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุ่งยาก
ประการใดแก่บริษทัก็ย่อมได้รับการประกนัจากบริษทัว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจา้ง ลงโทษ หรือ
ด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อพนกังานดงักล่าว โดยบริษทัจะให้การเอาใจใส่และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม  เพ่ือ
ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศการแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  ดงัน้ี 
1. ทางไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์โดยสามารถส่งขอ้มูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดท่ี้               

Email: auditcommittee@pjw.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ   
Email:ac-secretary@pjw.co.th เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ พิจารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

2. ทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายมาท่ี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการบริษทั ปัญจวฒันา
พลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 28 หมู่ 2  ถนนพระราม 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

ทั้งน้ี การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ควรใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดัเจน ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได ้ผูแ้จง้เบาแสะหรือขอ้ร้องเรียนสามารถมัน่ใจไดว้า่   การพิจารณาแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน จะเป็นไป
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
ส าหรับขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บจะรักษาไวเ้ป็นความลบั 
หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 หลกัการ :  เปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้ง
การรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคา
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หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยบริษทัมี
นโยบายท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัมีการจดัท าเวป็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั โดยเปิดเผย
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติด้านการก ากบัดูแลท่ีดีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรัพย ์และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การเปิดเผยขอ้มูลรายงานประจ าปี งบการเงิน นโยบาย
การก ากับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถื้อหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ ์การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั  

บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การจดัท า
ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และน าเสนอขอ้มูลต่อนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)   เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบั
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษทัทุกไตรมาสและประจ าปี และมีการจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แก่ส่ือมวลชน นอกจากน้ียงัร่วมกิจกรรมกบัตลาดส่งเสริมผูล้งทุนไทย จดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s 
Visit)  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

หมวดที ่5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :  - คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
-  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์
ให้กบับริษทั  โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบาทส าคญัใน
การก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนด าเนินกิจการ
ของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใต้
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 คน   
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ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่จ านวน 
5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและ/หรือด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร)   และกรรมการ
อิสระจ านวน 4 คน (โดย 3 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริษทั)   ทั้งน้ี จ านวนกรรมการอิสระของบริษทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไวใ้ห้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด   ซ่ึงก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไวท่้านละไม่เกิน 9 ปี ทั้งน้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจไดรั้บการ
แต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กหากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่มีความเหมาะสม 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้น ให้จับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ  ซ่ึงคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กบัผูบ้ริหารอยา่งชดัเจนและมี
การถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพ่ือน าไปสู่การปฎิบติังานดา้นการก ากบัดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 
บริษทั โดยไม่รวมบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
เช่น ทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็น
ประจ าอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้ งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

o การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแบ่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล 
และการบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารถูกเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูน้ าและมี
ส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณา
และก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  ตลอดจน
ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจ าวนั แต่ให้
การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอย่างสม ่าเสมอ 
ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียดอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดเ้ปิดเผยไว้
ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

o นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั  ไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว   ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บริษทัมีการส่ือสารให้ทุกคนในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ใหถู้กตอ้งตรงกนั เพ่ือส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556   ไดมี้มติอนุมติัให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เปล่ียนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือมีบทบาทหน้าท่ี ส่งเสริม 
ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั
และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

o จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การด าเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบายท่ีจะก าหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพ่ือให้น ามาใชแ้ละเผยแพร่ให้แก่พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ 
เป็นแนวทางการปฏิบติั   เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผา่นการอบรม และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดย
ท่ีจรรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ท่ีพนักงานทุกคนพึงปฏิบติัตน และ
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ปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนได้
เสียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ทรัพยสิ์นทางปัญญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบติัต่อพนกังาน และความรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด รวมถึงใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

o ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจ
ใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น  และควรหลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งทบทวนและเปิดเผย
รายการท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัใหบ้ริษทัทราบถึงความสมัพนัธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และ
ในการพิจารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งไม่เขา้
ร่วมการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดย
ใชร้าคา และเง่ือนไข เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) ดว้ย 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั  จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ี
ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
หลงัการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวอยา่งนอ้ย 3 วนั ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 

o ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดับ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการ
ช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น   ดังนั้นบริษทัจึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
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สินทรัพยข์องบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัใหมี้ข้ึน  รวมทั้งไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการควบคุม 
ทั้งดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ตลอดจนการจดัการความเส่ียง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผิดปกติ   

โดยส านกัตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้มูล
ทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ  ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความมัน่ใจ
วา่ระบบท่ีวางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัตามกฎเกณฑภ์ายในต่างๆ ของ
องค์กร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขอ้บังคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถว้น และ
สนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง   

o การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในดา้นการบริหารความเส่ียง และเป็นผูรั้บผิดชอบก าหนดนโยบายบริหาร
ความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพื่อจดัการความเส่ียงให้อยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้  โดยปัจจุบนับริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหาร
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีหลกัการก าหนดวา่ หากมีความเส่ียงใดท่ีจะ
เป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนดแลว้  บริษทัจะตอ้งมีมาตรการในการบริหาร
ความเส่ียงเหล่าน้ี พร้อมกบัส่งเสริมและกระตุน้ให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของ
ความเส่ียง ท าความเขา้ใจสาเหตุของความเส่ียง และด าเนินการแกไ้ข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงาน 
และการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือเพ่ือช่วยในการป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในทางกลบักนั การด าเนินการ
อย่างเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้บริษทัสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะสร้าง
คุณค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

o รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตาม
มาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ายบญัชีและ/หรือผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั  ทั้งขอ้มูล
ทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมีการก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ในแต่ละปี  เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา
และเขา้ร่วมประชุมได ้  โดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมี
การก าหนดวาระท่ีชดัเจน  น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วนัท าการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและ
สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง
ต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้ งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้
สามารถน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้ง
มาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดให้มีจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีกรรมการ
จะลงมติตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / 
หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอ่ืนๆและฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสัย
ดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษทั บนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุม หรือยืน่หนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบริษทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังเลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทึก
รายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวก
ในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็น ซ่ึง
จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุม 
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4. ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท  และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ 
โบนสั   

บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี
แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิม
มากข้ึน  

 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   เช่น กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ  ผูบ้ริหาร เป็นตน้   เพื่อให้
มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและจดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และส่งเสริม
ให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัให้แก่กรรมการ
ใหม่ 

6. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองทั้งคณะ ประเมินเป็นชุดย่อย และ
ประเมินเป็นรายบุคคล ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนผลการปฎิบติังานท่ีผ่านมา และใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารน าไป
ปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยใชแ้บบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ในการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
- โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
- บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
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2.  การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล 
- คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
- บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
- การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
- การพฒันาตนเองของกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัขอ้จะมีขอ้ยอ่ยใหก้รรมการใหค้ะแนน และจะน าคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของ
กรรมการทั้งชุด และส าหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็นการประเมินแบบไขว ้โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการท่านอ่ืน 3 ท่าน แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย จะไดผ้ลคะแนนของ
กรรมการแต่ละท่าน 

 

7. การประเมนิผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม โดยใชแ้บบฟอร์มประเมินผลงานของ CEO ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารเพ่ือให้ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฎิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 
2) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง

งาน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด และสามารถสืบทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้
3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประเมินการปฎิบติังานและความรู้ ของผูบ้ริหารท่ีมีระดบัความสามารถท่ี

ตอ้งการในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 
4) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ฯ ทราบปี ละ 1 คร้ัง 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีความหลากหลาย ใน
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ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดระหวา่ง
ประเทศ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการบริหารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ย
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และจะตอ้งมีกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิง
อยา่งนอ้ย 1 ท่าน  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

(ประชุม 5 คร้ัง) 

1. นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 

3. นายณฐัวฒิุ  เขมะโยธิน กรรมการตรวจสอบ 4/5 

โดยมี นางชญานิศา บุญมี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  3  ปี 
2. กรรมการตรวจสอบ  3  ปี 

 ทั้ งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1. ลาออก 
2.  ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบัน้ี 
3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหท้ าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการบริษทั ทั้งน้ีกรรมการ
ตรวจสอบท่ีประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ จะตอ้งแจง้และยืน่หนงัสือลาออกต่อบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ หรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่ครบถว้น เพ่ือใหป้ฏิบติังานของคณะกรรรมการตรวจสอบมีความต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีเขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
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อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้สังเกตงบประมาณและอตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผูอ้นุมติั 

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นเพ่ือการพฒันา และใหค้วามส าคญัโดยส่งเสริมใหบ้ริษทัก าหนดเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ไวเ้ป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

5. สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมถึงการหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความ
เส่ียงและการประเมินความเส่ียงทุกดา้น รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6. ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะท างานบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหนา้การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไดรั้บจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

11. ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการรับแจง้เบาะแส ในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสัยหรือพบ
เห็นการกระท าอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรญาบรรณ หรือ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสวา่บริษทัมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ 
และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 
13. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
14. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดูแลกิจการ 

 ในการปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบ   มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง  
และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

ในปี 2557 มีการประชุม 5 คร้ัง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีภายนอกและผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีจ านวน 5 ท่าน โดยรายนามของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

(ประชุม 3 คร้ัง) 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 

3. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 

4. นายสาธิต เหมมณฑารพ กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 

5. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 

  โดยมีนางพริม ชยัวฒัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 

อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัรวมถึง
จดัท าแผนงานการบริหารความเส่ียงและจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียง
ดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษทั  อนัไดแ้ก่ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียง
ดา้นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเส่ียงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแขง่ขนั
และมีการเปล่ียนแปลงแบบพลวตั ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ 
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ ความเส่ียงการเกิดทุจริต เป็นตน้ 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหร้ะบบการปฏิบติังานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

3. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเส่ียง ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของผลกระทบ
จากปัจจยัภายในและภายนอก 

4. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและ/หรือ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. มีอ านาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน หรือบุคลากรเพ่ิมเติม หรือวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระจาก
ภายนอกไดต้ามความจ าเป็น เพ่ือใหง้านการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกนัความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

6. ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจ านวน 3 ท่าน โดยรายนาม

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง และรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 มี

ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

(ประชุม 1 คร้ัง) 

1. ดร.ด าริ  สุโขธนงั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

1/1 

2. นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

3. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

  โดยมีนายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 

1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและ
สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวธีิการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ  และพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็น
กรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง และ/หรือ 
แต่งตั้งเพ่ิม เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

1.1.4 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั ก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  

1.1.5 จดัใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ให้แก่
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสม
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 
และ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

1.3 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ๆ 

1.3.1 แต่งตั้งท่ีปรึกษาประจ า และ/หรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเฉพาะโครงการ เพ่ือให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ในกรณีจ าเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของท่ีปรึกษาดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัไดต้ามความ
จ าเป็นและสมควร 

1.3.2 ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
และน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

1.3.3 ปฏิบติังานอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร 

2. 

3. 

นายสาธิต เหมมณฑารพ 

นางมาลี  เหมมณฑารพ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

โดยมีนางพริม ชยัวฒัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก  คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง และมี
อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
2. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบาย ทิศทาง และ กลยทุธ์ การด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน เพ่ือการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษทั 
และการก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน รวมถึงควบคุม
ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

5. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายบริหาร เสนอก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมติั  

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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7. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมติั การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใด ๆ ของบริษทั ส าหรับ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัทและกรณีท่ีต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ตอ้งน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษทั 

9. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัท่ีก่อให้เกิดรายได ้  ซ่ึงมีอายุสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั  

10. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง การ
ก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

11. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

12. ด าเนินการอ่ืนใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งน้ีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว
โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป 
ยกเว ้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 กรรมการอสิระ 
บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทั 
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน

คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผู ้
ท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติั
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บริษทัมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวฒิุการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การท างาน 
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั
ต่อไป ทั้งน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
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ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเอง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย
จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ไดมี้มติในท่ีประชุมจัดตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนข้ึนเพ่ือมีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของบริษทั บริษทัมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั  โดยให้ผูถื้อหุ้นใหญ่และ/
หรือตวัแทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวฒิุตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  กรรมการ  กรรมการอิสระและ
ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมกนัเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะใช ้Board Skill Matrix มา
เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงจะให้ความส าคญัต่อผูมี้ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั และคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1) มีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และเพ่ิม
มูลค่าใหแ้ก่บริษทั 

3) มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตย ์(Accountability, Care and Loyalty) 
อุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
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ล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ดว้ยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญติับริษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

เพ่ือท าหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และ
ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น
กรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก าหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน รวมถึงการท าหนา้ท่ีอ่ืน
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

69



 
 

รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและความสามารถ ท่ีจะสมควร
ไดรั้บต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคล
เข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยการแต่งตั้ งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้บรรจุและแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ  ทั้งน้ี การแต่งตั้งหัวหนา้หรือ
ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับงานดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายเร่ืองการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั (รวมถึงประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีก าหนดหรือแนะน าโดยหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดใหก้รรมการบริษทัจดทะเบียนควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในจ านวนท่ีมากเกินไป อาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงมีการพิจารณาก าหนดจ านวนบริษทั
จดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้  

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัภายในในการด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบริษทัอ่ืนของกรรมการ โดย
ใหก้รรมการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการรับต าแหน่งอ่ืนใดในบริษทัและองคก์รต่าง ๆ มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะ
เป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์ และเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีแจง้การด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ โดยจะมีการเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งใน
บริษทัอ่ืนของกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบในรายงานประจ าปี และส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัหรือ
องคก์รอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตั้งแต่รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารข้ึนไปนั้น (รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) บริษทัไดก้ าหนดใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

 

การพฒันาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ในระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ไดเ้ขา้รับการอบรมสมัมนาใน
หลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือองคก์รอิสระต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ
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และต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดใหใ้นแต่ละปี
จะตอ้งมีกรรมการเขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ในการพฒันาความรู้ของกรรมการ จะพิจารณาจากหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมความรู้และทกัษะในดา้นท่ี
กรรมการแต่ละท่านยงัขาดอยูต่ามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซ่ึงเลขานุการบริษทั จะเป็นผูป้ระสานงานกบั
กรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือแจง้ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรการอบรมหเล่านั้น 

 
รายละเอียดการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ  ของ กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2557 

ปี 2557 ต าแหน่ง เดือน   
ท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถาบนัท่ีจดัหลกัสูตร 

1. นายณฐัวฒิุ  
เขมมะโยธิน 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

พ.ย. ( 1 วนั)  
 

รายงานผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2557  

สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย 

2. นายววิรรธน์   
เหมมณฑารพ 

กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

พ.ย. ( 2 วนั)  
 

Chartered Director Class 
(CDC) 
รุ่นท่ี 8/2014 

สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย 

3. นางพริม ชยัวฒัน์ 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
งานบญัชีและการเงิน 
/ เลขานุการบริษทั 

ก.ค. ( 2 วนั) หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมาย
และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบับริษทัจดทะเบียน  
รุ่นท่ี 11/2014  

สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

  มิ.ย. ( 2 วนั) หลกัสูตรผูป้ฎิบติังาน
เลขานุการบริษทั  
รุ่นท่ี 29/2014  

สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการด าเนินงานของบริษทั

รวมถึงการบริหารงานบริษทัย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัอยู่เสมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงั
รับผิดชอบก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัย่อยและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้รวมถึงรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
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ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านกัเลขานุการบริษทั ร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนน้ี 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้กรรมการ และผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจ้างตอ้งรักษาความลบัและ /หรือ
ขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน และ/
หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีไดรั้บขอ้มูล
ภายในของบริษทัตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  และห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท า
การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างน้อย 3 วนั   ทั้ งน้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูบ้ริหารและลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจในภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทั  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยด์งักล่าว
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้ 
หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย  โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือน
ดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก 
ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ใหแ้ก่ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,645,000 
ค่าบริการอ่ืน -ไม่มี - 
รวม 1,645,000 

 
ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษทั 
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รายงานการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัจะส่งผลท าใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนใน
ระยะยาว คณะกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยมี
นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์ และนายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน เป็น
กรรมการ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อนัไดแ้ก่  ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี คู่แข่ง 
ภาครัฐ ชุมชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ในปี 2557 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดจ้ดัใหมี้การประชุม 5 คร้ัง เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน
การพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

o ดูแลใหบ้ริษทัด าเนินงานและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 

o ดูแลการปฏิบติัตามแนวนโยบายและแผนงานการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ทั้งในส่วนของส านกังานใหญ่และสาขา ไดด้ าเนินกิจกรรม อาทิ 

- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนไดศึ้กษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนของไทยมีความ
สมบูรณ์ทางดา้น อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม อนัจะส่งผลดีแก่ชุมชน 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต ใหก้บัสภากาชาดไทย เพ่ือใหศู้นยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ น าโลหิตท่ีไดรั้บบริจาค ไป
ใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย ์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยต์่อไป 

- โครงการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคี  เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาระบบทวภิาคีไดเ้ขา้มาเรียนรู้/ศึกษากระบวนการท างาน ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นใน
ชีวิตการท างานจริง และเพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพฒันาทกัษะต่างๆอนัจ าเป็นต่อการ
ท างานในอนาคต 

- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ณ  วดัแกว้มงคล ต.กาหลง  อ.เมือง สมุทรสาคร   เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน 
และอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรม ของทอ้งถ่ิน 

o ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ของบริษทัให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ทั้งน้ีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมจรรยาบรรณและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีสาระส าคญัดงัน้ี 

- ก าหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
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- ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ี ทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทาง
การเงิน ความเส่ียงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

o เผยแพร่และส่ือสารจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการผา่นหลากหลายช่องทาง อาทิ การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ อีเมล แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์  และการจดักิจกรรมสัปดาห์ CG เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานของ
บริษทัทุกๆ สาขาไดเ้ขา้ท าความเขา้ใจในนโยบายดงักล่าว  

จากการท่ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

o รางวลั SET Award บริษทัจดทะเบียนดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report 
Awards) ประจ าปี 2557 ซ่ึงจดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

o ผลประเมินจากผลส ารวจรายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2557 โดยมีคะแนน
ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ระดบั 4 ดาว (ดีมาก)”  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   

o ผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยู่เกณฑ์ “ระดบั 4”  ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจ าปี 2557  ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 

 

 
-------------------------------------- 
(นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี) 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibilities :CSR) 
-------------------------------------------------------------- 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “PJW”) มีความมุ่งมัน่พฒันาองคก์รตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทัและทีมผูบ้ริหารพร้อมดว้ยพนกังานของบริษทัทุกคน มีความตั้งใจท่ีจะรักษาอตัราการ
เติบโต โดยมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและยดึมัน่กรอบนโยบายตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดใ้หไ้ว ้ พร้อม
ทั้งจดัสรรผลตอบแทนใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และมุ่งมัน่พฒันาบริษทัใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรมและคุณภาพในอุตสาหกรรมข้ึนรูปพลาสติก เพ่ือยกระดบัมาตรฐานในการผลิตจนสามารถแข่งขนัไดใ้น
ระดบัโลก (World Class Manufacturer) และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืตอ่ไปในอนาคต โดยมีนโยบายในการด าเนินการดงักล่าว 
ดงัน้ี 

“เราจะส่งมอบผลติภณัฑ์ทีม่มีาตรฐานโดยใช้คุณค่าของทรัพยากรในการผลติให้เกดิประโยชน์สูงสุด” 

นโยบายและภาพรวม 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้าร
ด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี  โดยมีหลกัการและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และขอ้แนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการท่ีมี
อยูแ่ลว้ ใหมี้ความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน  รวมทั้งจดัใหมี้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร   ส่ือสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นการอบรม 
และการส่ือสารภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยม และ
แนวทางปฏิบติังาน ท่ีพนกังานทุกคนพึงปฏิบติัตน และปฏิบติังานตามกรอบจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้ อนัเป็นการ
เสริมสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าแนวทางการปฎิบติัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และไดก้ าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการทบทวนและอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้  และก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่ง
เขม้งวด บริษทัใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถึงความซ่ือสตัยสุ์จริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ี 
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการ
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บริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งต่อตา้นการใหสิ้นบนต่างๆ ต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชนท์าง
ธุรกิจของบริษทั และไดมี้การก าหนดบทลงโทษทางวนิยัสูงสุดแก่พนกังานท่ีกระท าความผิดดงักล่าว   ทั้งน้ี  ในส่วน
การก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชัน่ บริษทัไดว้างกรอบนโยบายไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

o นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
o นโยบายวา่ดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมือง 
o นโยบายวา่ดว้ยการรับ ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
o นโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียนและใหค้วามคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

         นอกจากนี ้บริษัทได้มกีารด าเนินการเพือ่ป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ดงันี ้

1. บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยก าหนดใหก้ารด าเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัด หรือถา้เกิดขอ้ผดิพลาดในกระบวนการด าเนินงาน 
เน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ใหรั้บโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่เตน้ใหพ้น้ผิด 

2. จดัใหมี้ช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือใหเ้ร่ืองดงักล่าวน ามาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยติุธรรม
ต่อไป และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  

ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.pjw.co.th   ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  ไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของ
บริษทั และกระตุน้ให้มีการปฏิบติัตามหลกัการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุร กิจ
ดา้นสิทธิมนุษยชนยงัครอบคลุมไปถึงบริษทัในเครือและคู่คา้ 

บริษทัใหข้อ้มูลส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังาน เพ่ือใหท้ราบผลการด าเนินงานและสภาพท่ีแทจ้ริงของ
องคก์รธุรกิจ    สนบัสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจา้งกบัพนกังานและตวัแทนพนกังานเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาคุณภาพชีวติการท างาน    เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการมีอิสระใน
การใหค้วามเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการไดรั้บขอ้มูลหรือความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ รวมทั้งจดัให้มีช่องทาง
การส่ือสารเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเสรี 

บริษทัจดัใหมี้ระบบการท างานท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานอยา่งเหมาะสม เช่น การ
มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานการจดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดเพ่ือความปลอดภยั
จากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยัไขเ้จ็บ 
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4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัมีนโยบายปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และ
การพฒันาศกัยภาพ โดยถือวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รให้
ประสบความส าเร็จ  ดงันั้นจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม 
และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานใหมี้
ความกา้วหนา้ มีความมัน่คงในอาชีพ และปฎิบติังานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รับฟัง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนั โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อ
พนกังาน ดงัน้ี 

1) ไม่มีการกดข่ี บงัคบัใชแ้รงงาน และไม่สนบัสนุนใหมี้การใชแ้รงงานเด็ก 
2) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของมนุษยชนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
3) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ ความรู้ ความสามารถและผลการปฎิบติั งาน

ของพนกังานแต่ละคน 
4) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความสุจริตใจ และ

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้นๆ 
5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและสุขภาพของพนกังานอยูเ่สมอ 
6) ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
7) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
8) ปฎิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
9) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานร้องทุกขอ์นัเน่ืองมาจาก

ไดรั้บความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพ่ือใหไ้ดรั้บการแกไ้ขในวธีิทางท่ีถูกตอ้ง 
 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้  เพื่อให้

ลูกคา้ไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้
ก าหนดไว ้เน่ืองจากบริษทัตระหนกัดีวา่การท่ีลูกคา้ไดรั้บสินคา้/บริการท่ีดี มีมาตรฐาน จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภคสามารถช่วยให้ลูกคา้เพ่ิมรายไดใ้ห้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมี
ต่อลูกคา้มีการพฒันายกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบั
ลูกคา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยท่ี
ผ่านมาบริษทัไดย้ึดถือและปฏิบติัตามหลกัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอย่างเขม้งวด ส่งผลให้บริษทัไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

- ISO 9001 คือ ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อท่ีจะท าให้มัน่ใจไดว้่าผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการไดจ้ดัตั้งและรักษา
ระบบการจดัการดา้นคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมีจุดประสงคท่ี์จะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ดี
ยิง่ข้ึน โดยมาตรฐานน้ีเก่ียวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต และการใหบ้ริการ ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัทุกประเภท
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ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษทัจ าเป็นตอ้งมีความตระหนกัและก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนรวมทั้งหลกัเกณฑข์อง
ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิผล โดยบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

- Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรือขอ้ก าหนดพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพ่ือให้ผูผ้ลิต
ปฏิบติัตามและท าใหส้ามารถผลิตอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั มีเน้ือหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ 

1. สุขลกัษณะของสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
2. เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการผลิต 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 

- Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซ่ึงหมายถึง การวิเคราะห์อนัตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็น
แนวคิดเก่ียวกับ มาตรการป้องกันอนัตราย ท่ีอาจเกิดข้ึน ในแต่ละขั้นตอน ของการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอนัตราย หาทางป้องกนัไวล่้วงหนา้ รวมทั้งมีการควบคุม 
และเฝ้าระวงั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ มาตรการป้องกนั ท่ีก าหนดข้ึนนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 
6. ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความ
ปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ตระหนกัถึง
คุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคม  ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การปฏิบติังานและ
การตดัสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษทัจะตอ้งท าให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑแ์ละการประกอบธุรกิจของบริษทัทุกอยา่ง
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ   ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตส านึกและมีความ 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู่
ตามสมควร 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนมีโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์จ าเป็นและไดใ้ช้เคร่ืองมือทาง
การแพทยไ์ดเ้พ่ิมมากข้ึน บริษทัไดบ้ริจาคเงินให้กบัโรงพยาบาลของรัฐในทอ้งถ่ินเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้โรงพยาบาล
สามารถน าไปซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  

ถึงแมว้า่ในดา้นกระบวนการผลิตของบริษทัไม่มีมลภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเศษพลาสติก
ส่วนเกินสามารถน ากลบัมารีไซเคิลใหม่ไดท้ั้งหมด  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มจึงได้
จัดตั้ งระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมุ่งลดผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย โดยท่ีผ่านมาไดมี้การด าเนินกิจกรรม
ภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการปฎิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทั ซ่ึง
คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของบริษทั โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมินภายนอกซ่ึงมีความเป็นอิสระ 
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- บริษทัไดมี้การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสวา่ง คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน ซ่ึงผล
การตรวจวดัผา่นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

- บริษทัไดท้ าการคน้ควา้ วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารผลิต รวมถึงการออกแบบสินคา้ใหมี้
น ้ าหนกัเบาข้ึนเพ่ือลดปริมาณการใชเ้มด็พลาสติก ซ่ึงในบางกรณีเป็นการท างานร่วมกบัลูกคา้ 
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานราชการ 

 
7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

- ในกระบวนการผลิตหากมีของเสียและเกิดปัญหาคุณภาพอนัมีสาเหตุมาจากขอ้บกพร่องในกระบวนการ
ผลิต บริษทัไดมี้การจดัตั้ง Project team เพ่ือด าเนินการวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางการแกไ้ข 
ป้องกนัการเกิดปัญหาซ ้ า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของบริษทัในการส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขยายผลน าไปแกไ้ขปัญหาเดียวกนัในหน่วยงาน 
และสาขาอ่ืนๆ และ/หรือ บริษทัยอ่ย โดยมีการลงทะเบียนและจดัท าเป็นรูปแบบของเอกสารรวบรวมเป็น
แหล่งศึกษาขอ้มูล ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

- บริษทัมุ่งเนน้ในการจดัท ากิจกรรม TPM-5ส ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให ้ มี
การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรช่วยลดตน้ทุนการผลิต และ
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานมากยิง่ข้ึน  โดยการตั้งกลุ่มยอ่ย เพ่ือท ากิจกรรมไคเซ็น ในการหา
ขอ้บกพร่องและเวลาสูญเสียในการท างานเพ่ือใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมคือ “การขดัขอ้งของเคร่ืองจกัร ของเสีย และอุบติัเหตุ เป็นศูนย”์  และ
น าไปปฏิบติัใชอ้ยา่งจริงจงัในทุกๆ หน่วยงานของบริษทั ปลูกฝัง เป็นค่านิยมให ้ TPM-5ส เป็นส่วนหน่ึง
ของการท างานไม่ใช่เพียงแค่การจดักิจกรรมชัว่คร้ังคราว อนัจะส่งผลใหท้รัพยากรของบริษทัไดถ้กูน าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไดต้่อไปในระยะยาว 

- จากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  บริษทัไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวจึงไดร่้วมกบัสถาบนัการศึกษา  
เพื่อวจิยัและพฒันาเทคนิคการน าขวดพลาสติกท่ีใส่น ้ ามนัหล่อล่ืน หรือขวดนม มาใชซ้ ้ าได ้ รวมถึงการ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความแขง็แรงโดยใชป้ริมาณเมด็พลาสติกนอ้ยลง เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

- บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการรักษาและลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ี
ตอ้งมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังาน  ประชาสมัพนัธ์และกระตุน้จิตส านึกดว้ยกิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังานสปัดาห์ละ 
1 คร้ังก่อนเขา้ท างาน  ติดป้ายนโยบายส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถอ่านและเห็นไดช้ดัเจน  โครงการคดัแยกขยะ
ตามประเภทและก าจดัอยา่งถูกวธีิ  มีการจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการตรวจวดั  
ป้องกนั  แกไ้ขมลภาวะและลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

- บริษทัด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื มุ่งมัน่การพฒันาและน าเสนอนวตักรรมทางดา้นการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ โดยติดตั้งระบบ Punching มาใชใ้นกระบวนการผลิตเพื่อลดการตดั
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แต่งผลิตภณัฑด์ว้ยมือ  เป็นการลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคน้ิวลอ็ค และติดตั้งระบบมือจบั
ช้ินงานอตัโนมติั (Robot) เพ่ือช่วยลดการใชแ้รงงานในการหยบิผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองจกัร และการบรรจุ
กล่อง เพ่ือบรรเทาความเหน่ือยลา้และลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยและอุบติัเหตท่ีุเกิดจากการท างาน ท า
ใหพ้นกังานมีความสุขในการท างานมากยิง่ข้ึน  

 
การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัไดมี้การ ประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีมี
ต่อบริษทั  ทั้งปัจจยัเส่ียงภายในและภายนอก สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัและความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงในหลากหลายมิติ อยา่งสม ่าเสมอ โดยเลง็เห็นวา่มุมมองและความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยให้
บริษทั มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนและครบถว้นมากข้ึน จนสามารถน าไปใชว้างแผนและด าเนินการเพ่ือป้องกนัความเส่ียงและ
ลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร ประเดน็ด้านความรับผดิชอบ 

ผูถื้อหุน้ - การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบริษทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
- กิจกรรม Opportunity Day 
- การคุยทางโทรศพัท ์
- Roadshow 
- ข่าวแจง้ตลาดหลกัทรัพย ์
- Website บริษทั 

- ฐานะการเงินท่ีมัน่คง  
- ผลตอบแทนจากการลงทุน  
- องคก์รมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การบริหารความเส่ียงท่ีดี 
- การด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

พนกังาน - การเขา้ร่วมประชุม 
- เสียงตามสาย 
- กิจกรรม Morning Talk 
- กล่องรับขอ้ร้องเรียน 
- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
- กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 

- ความมัน่คงในชีวติ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
ท างาน 

- สวสัดิการท่ีเป็นธรรม 
- สภาพแวดลอ้ม สุขอนามยั และความปลอดภยัในการ
ท างาน 

- การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทน และการปฏิบติั
อยา่งเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

ลูกคา้ - การเยีย่มชมบริษทั 
- การรับขอ้ร้องเรียน 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์
- การประชุมผา่น Conference 
- Website บริษทั 

- คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมยอดขาย
ใหก้บัลูกคา้ 

- การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา 
- การบริการท่ีดี มี Service mind 
- การปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงร่วมกนั 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร ประเดน็ด้านความรับผดิชอบ 

คู่คา้และเจา้หน้ี - กระบวนการคดัเลือก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์
- Website บริษทั 
- การประเมินผูข้าย 
- การใหค้  าแนะน า 

- การปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลงร่วมกนั 
- การช าระคืนตามก าหนดเวลา 
- การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
- มีความซ่ือสตัย ์มีความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
- การรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั 

คู่แข่ง - การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 
- การพบปะสงัสรรค ์และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั 

- ไม่กีดกนัในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ 
- ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 
- ไม่ท าลายช่ือเสียง ใหร้้ายป้ายสี และโจมตี โดยปราศจาก
มูลความจริง  

ภาครัฐ - เขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  
- การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มูล  
- Website ของบริษทั  

- การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
- การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ 
- การปฏิบติัตามกฎหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแล 
เช่น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กลต. เป็นตน้ 

ชุมชน สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การเขา้ร่วม และใหค้วาม
สนบัสนุนกิจกรรม 
- การประชาสมัพนัธ์ ผา่นผูน้ า
ชุมชน  
- การใหค้วามช่วยเหลือ 
- การรับขอ้ร้องเรียน 
- การพดูคุยทางโทรศพัท ์

- การพฒันาชุมชน และสงัคม รวมถึงเศรษฐกิจโดยรอบ 
- การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั 

- การรับฟังขอ้ร้องเรียน 
- การสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน  

 
การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม  

บริษทัมีแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทิศทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีความ
สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และสอดรับกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้
เสีย เพ่ือใหก้ารเติบโตและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการด าเนินงานหลกัในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 

ในปี 2557 บริษทัมีผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคญั สามารถแบ่งปันคุณค่าดา้นเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ไดด้งัต่อไปน้ี 
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 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ มูลค่าของรายการ* 
รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ  2,294.91 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพ่ือเสริมสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้  35.83 
เงินเดือนและค่าแรง เพ่ือตอบแทนพนกังาน ** 364.97 
ภาษีต่างๆ ท่ีจ่ายใหก้บัภาครัฐอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป *** 10.79 

* ขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2557 
**   ประกอบดว้ยเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัสงัคม  
*** ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 
การด าเนินงานด้านสังคมและชุมชน 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอยูร่่วมกนักบัชุมชน และสงัคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการ
ช่วยเหลือสงัคม ชุมชน เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกิดความร่วมมือ และสนบัสนุนการด าเนินงาน
ขององคก์รจากชุมชนและสงัคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เสริมสร้างความเขา้ใจ สร้างช่ือเสียงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัสงัคม โดยกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการนั้นค านึงถึง
ผลประโยชนข์ององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซ่ึงจะท าใหชุ้มชนเกิดความเช่ือมัน่และมอบความ
ไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีแนบแน่นและเป็นหุน้ส่วนทางความส าเร็จใหก้นัและกนัอยา่ง
ย ัง่ยนื  

ในปี 2557 นั้นบริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงัน้ี 

- โครงการรับนักศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสาครเข้าฝึกงานในระบบทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาระบบทวภิาคีไดเ้ขา้มาเรียนรู้/ศึกษากระบวนการท างาน ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นใน
ชีวติการท างานจริง และเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และพฒันาทกัษะต่างๆอนัจ าเป็นต่อการ
ท างานในอนาคต   

บริษทัตระหนกัดีวา่ บุคลากรท่ีมีทกัษะ ความช านาญและประสบการณ์นั้นเป็นปัจจยัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนธุรกิจขององคก์ร ไปสู่ความส าเร็จไดใ้นระยะยาวและยัง่ยนื จึงเร่ิมจดัท าโครงการดงักล่าว
เพ่ือมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันานกัศึกษา อนัเป็นอนาคตของชาติใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีทกัษะในการท างานไดอ้ยา่งมือ
อาชีพ ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีรายได ้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และช่วยลดปัญหาการวา่งงาน 
โดยเม่ือศึกษาส าเร็จหลกัสูตร บริษทัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นพนกังานของบริษทัได้
ทนัที  
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- กิจกรรมบริจาคโลหิต ใหก้บัสภากาชาดไทย เพ่ือใหศู้นยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ น าโลหิตท่ีไดรั้บบริจาค ไป

ใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย ์เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยต่์อไป  

                   
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ส่งเสริมใหเ้ยาวชนของไทยมีความ
สมบูรณ์ทางดา้น อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม อนัจะส่งผลดีแก่ชุมชน 
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- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ณ  วดัแกว้มงคล ต.กาหลง  อ.เมือง สมุทรสาคร   เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน 
และอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรม ของทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมปันน า้ใจให้คนชรา ณ บา้นพกัคนชราบางละมุง เพ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และแสดงความรักความอบอุ่นต่อผูสู้งอายท่ีุไม่มีญาติพ่ีนอ้งคอยดูแลเอาใจใส่ 

 
การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของคุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยตระหนกัถึงคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคม  
ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติังานและการตดัสินใจ การด าเนินการใด ๆ 
ของบริษทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑแ์ละการประกอบธุรกิจของบริษทัทุกอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ
หรือมาตรฐานต่างๆ   ตลอดจนส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทั ด าเนินโครงการอนุรักษพ์ลงังานลดปริมาณการใชพ้ลงังาน โดยปี พ.ศ. 2557 ดว้ย
มาตรการลดอากาศอดัร่ัวไหล,ลดอุณหภูมิอากาศเขา้เคร่ืองอดัอากาศ, ใชห้ลอดไฟฟ้า LED แทนหลอด Fluorescent 36 W. 
, ใชม้อเตอร์ท่ีเหมาะสมกบั Load  ,ปรับปรุงค่า Power Factor ฯลฯ  โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้546,480.27 
kWh./ปี คิดเป็นก๊าซ CO2  ได ้306,575.43  kg.CO2 /ปี  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัตั้งระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือมุ่งลดผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบติัตามนโยบาย โดยท่ีผา่นมาไดมี้การด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
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- บริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการและการปฎิบติัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นเคร่ืองรับประกนัระบบการดูแลป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของบริษทั ซ่ึง
คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของบริษทั โดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมินภายนอกซ่ึงมีความเป็นอิสระ 

- บริษทัไดมี้การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสวา่ง คุณภาพน ้ าท้ิงท่ีปล่อยออกนอกโรงงาน ซ่ึงผล
การตรวจวดัผา่นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

ถึงแมว้า่ในดา้นกระบวนการผลิตของบริษทัไม่มีมลภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองในการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ะมีเศษพลาสติกส่วนเกินท่ีตดัออกจากช้ินงานท่ีผลิตส าเร็จ    ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถน าไปรีไซเคิลเพ่ือ
ใชป้ระกอบเป็นส่วนหน่ึงของวตัถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได ้

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ลง็เห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั   
สภาพแวดลอ้ม   และส่ิงแวดลอ้มในการท างานต่อพนกังาน  ผูเ้ก่ียวขอ้ง ระบบนิเวศ ชุมชนรอบๆ  บริเวณโรงงาน   โดยมี
นโยบายการด าเนินการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ดงัน้ี 

- ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาสร้างสรรค ์  ระบบการจดัการความปลอดภยัอาชีว 
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงของการท างาน  และเป็นหนา้ท่ี
รับผิดชอบของพนกังานทุกคน 

- จดัใหมี้มาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตาม หรือสูงกวา่ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย
มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน รวมถึงการปรับปรุงผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

- จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัมีการควบคุม ปรับปรุง และป้องกนัอนัตรายจากการ
ด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัและการมีส่วนร่วมจากพนกังาน
ทุกคนในการป้องกนั รายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ สภาพการท างาน และสภาวะท่ีไม่ปลอดภยั เพ่ือใหเ้กิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และไม่ใหเ้กิดผลกระทบอนัอาจเป็นอนัตรายและไม่ปลอดภยัของพนกังานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- จดัใหมี้มาตรการและแผนในการเฝ้าระวงั และมาตรการควบคุมดา้นสุขภาพอนามยั เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้โรค
จากการท างาน และส่งเสริมใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 

- มุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยการส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ สร้างทศันคติ สร้างจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานแก่พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 

- ใหก้ารสนบัสนุนดา้นทรัพยากรทั้งในเร่ืองบุคลากร เวลา และงบประมาณอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

- ถือเอาความร่วมมือดา้นความปลอดภยัในการท างานเป็นหลกัเกณฑห์น่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

 แนวทางการปฏิบตั ิ

- บริษทัมีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือควบคุม และผลกัดนัดา้นการด าเนินงานตามแผนงานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) โดยมีการประชุม
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อยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องการตรวจวเิคราะห์ความ
เส่ียงและการประเมินความเส่ียง ติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน 

- บริษทัไดมี้การด าเนินการดา้นอาชีวอนามยัในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความ
เส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานมัน่ใจวา่จะไดรั้บการดูแลจดัการดา้นความเส่ียงต่อ
สุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 

- บริษทัจดัสวสัดิการใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี ซ่ึงมีทีมงานแพทยแ์ละพยาบาล
วชิาชีพจากโรงพยาบาลมาตรวจและใหค้  าปรึกษากบัพนกังาน 

 
บริษทัจดัใหมี้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน เช่น การ

จดันิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยั  การประกวดค าขวญัความปลอดภยั  กิจกรรม Safety Talk ในสปัดาห์ของการ
ท างาน เป็นตน้ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
การควบคุมภายใน 

บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการจดัการระบบการควบคุมภายในท่ีดี เน่ืองจากจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณางบการเงินและการสอบทาน
ให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน  ตลอดจนสอบทานวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน
เขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทัได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารและจากแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ  

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่  ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ
จัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้สามารถ
ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  รวมถึง
การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้   

บริษทัจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่างๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดด้ าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละมีความมัน่ใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การด าเนินงานของบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  สนบัสนุนการ
ก ากบัดูแลท่ีดีของบริษทัสามารถสนบัสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ภายใตก้ารปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  (The Professional Practice Standards of Internal 
Auditing) ท่ีก าหนดโดยสถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA)  

โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2557   เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557   ไดแ้ต่งตั้ง นางชญานิศา 
บุญมี   ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการของ
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บริษทั   เน่ืองจากมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ี
ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัตระหนักวา่ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกนัต่อความ
เสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดไดท้ั้งหมด แต่สามารถป้องกนัหรือใหค้วามเช่ือมัน่ในระดบัท่ีสมเหตุสมผล 

 
การบริหารจดัการความเส่ียง 
  

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) มีความตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 
โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission : COSO และน ามาใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
หรือยอมรับได ้เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ตามท่ีบริษทัตั้งไว ้การบริหารความเส่ียง
ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกนัความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั จึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 5 ท่าน มาก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงองคก์รอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งออก
ประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง และจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดบั ทั้งในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก หรือในกระบวนการปฏิบติังาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัขององคก์รมีความเขา้ใจถึงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงและถือปฏิบติัไวเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ฝ่ายบริหารความเส่ียงจึงไดจ้ดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษทัข้ึน 
เพื่อให้บุคลากรในบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ี ช่วยให้ทุกภาคส่วนของ
องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และความส าเร็จในการด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตของ
องค์กรอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติังานไดต้ั้งแต่โครงการใหญ่ๆไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซ่ึงการ
ตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนท่ีจะเกิดข้ึนย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ท่ีอาจท าให้เสีย
ค่าใชจ่้ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น 
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รายการระหว่างกัน 

สรุปรายละเอยีดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 

ส าหรับงวดบญัชีรายปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบ
ทานแลว้ และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทุกรายการเป็นการท ารายการอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการคา้
ปกติ โดยไดคิ้ดราคาซ้ือ-ขายสินคา้ และบริการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกบัราคา
กลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ตามปกติ ทั้งน้ีมีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายละเอยีดรายการระหว่างกนั                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะ
ความ 
สัมพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถอื
หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการทีส่ าคญั  มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั  

1. บริษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจ้ิง จ ากดั D - - ซ้ือสินคา้ 0.923 
2. บริษทั พ.ีเจ. คอมโพสิต จ ากดั B - - ขายสินคา้ 3.293 
3. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ B - - ค่าท่ีปรึกษา 0.700 
4.   นายคงศกัด์ิ  เหมมณฑารพ B - - ค่าเช่าท่ีดิน 1.613 

ลกัษณะความสมัพนัธ์     
  A = ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร        B = ผูถื้อหุน้และกรรมการ     C = บริษทัยอ่ย        D = ผูถื้อหุน้ 

 
  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั  

  ในปี 2557 บริษทัมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ การขายสินคา้ การเช่าสินทรัพย ์การ
ให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั การให้บริการจดัท าบญัชี การซ้ือกล่องลูกฟูก การขายบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ค่าท่ีปรึกษา 
และการเช่าที่ดินจากกรรมการและผูถ้ือหุ้น ซ่ึงรายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งน้ี เพื่อการบริหาร
จดัการสภาพคล่องและเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   ในส่วนราคาซ้ือกล่อง
ลูกฟูก และการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสติก เป็นราคาตลาดทัว่ไปและมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ รวมทั้งค่าเช่าท่ีดินจากผูถื้อหุ้น
และกรรมการ เป็นราคาและอตัราท่ีเหมาะสม ค่าท่ีปรึกษาจากผูถื้อหุ้นและกรรมการ เป็นอตัราท่ีอยูใ่นระเบียบการวา่จา้ง
พนกังานตามนโยบายของบริษทั  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ มีความเห็นวา่มีความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

  ในปี 2557 ท่ีผ่านมาน้ี การท ารายการระหว่างกันของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

  รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการ
ท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

  กรณีท่ีบริษทัมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและให้รวมถึงการเขา้ค ้ า
ประกนัหน้ีสินหรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิบริษทัฯค ้าประกนัเงินกู ้หรือภาระหน้ีสินอ่ืนของกลุ่มบริษทัหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกัน ให้บริษทัเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
จ านวนเงิน ภาระหน้ี ระยะเวลารวมถึงอตัราดอกเบ้ียและตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซ่ึงจะพิจารณาหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและความสมเหตุสมผลของการท ารายการและ
ความเหมาะสมของระยะเวลาและตน้ทุนทางการเงิน   ทั้งน้ี ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียใหง้ดออกเสียงและไม่มีสิทธิเขา้ร่วม
การประชุมในวาระนั้น 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

  รายการซ้ือสินคา้ ประเภทกล่องลูกฟกูจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จะยงัคงมีอยู ่เน่ืองจากมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน และราคาซ้ือเป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ ส่วนรายการเช่าท่ีดินจากผูถื้อหุ้นและ
กรรมการ จะยงัคงมีรายการต่อไป เน่ืองจากโรงงานของ บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั ตั้งอยูบ่นท่ีดินของผูถื้อหุน้และกรรมการ ซ่ึง
อาคารดงักล่าว ยงัอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั จึงมีความจ าเป็นตอ้งเช่าท่ีดินดงักล่าวโดยมี
การท าสัญญาเช่าจากกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราท่ีสมเหตุสมผล และรายการค่าท่ีปรึกษาจากผูถื้อหุ้นและ
กรรมการ จะยงัคงมีรายการต่อไป เน่ืองจากไดพิ้จารณาความเหมาะสมของรายการแลว้วา่มีความเส่ียงต ่าจากกรณีการยกเลิก
สญัญาจา้งโดยท่ีปรึกษา และบริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งคล่องตวัและต่อเน่ือง ซ่ึงมูลค่าของรายการนั้นเป็นอตัราท่ี
อยูใ่นระเบียบการวา่จา้งพนกังานตามนโยบายของบริษทั 

  ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน          

 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ 

ตารางสรุปงบการเงิน ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 2556 และ 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
บริษัท ปัญจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 งบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63.61 4.37 50.93 2.51 122.29 5.13 
ลูกหน้ีการคา้  316.69 21.78 388.78 19.14 341.20 14.31 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 148.94 10.24 172.94 8.52 277.95 11.66 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 33.29 2.29 74.78 3.68 114.87 4.82 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 562.53 38.68 687.43 33.85 856.31 35.92 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 865.58 59.51 1,313.13 64.66 1,463.96 61.40 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 6.46 0.44 7.53 0.37 8.92 0.37 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.74 0.46     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13.16 0.91 22.81 1.12 54.97 2.31 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 891.94 61.32 1,343.47 66.15 1,527.85 64.08 

รวมสินทรัพย์ 1,454.47 100.00 2,030.90 100.00 2,384.16 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91



  
 

รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 45.34 3.12 331.99 16.35 437.29 18.34 
เจา้หน้ีการคา้ 262.35 18.04 220.97 10.88 440.61 18.48 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       
- เงินกูย้มืระยะยาว 45.28 3.11 110.76 5.45 122.08 5.12 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16.04 1.10 10.95 0.54 7.92 0.33 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11.89 0.82 2.41 0.12 0.73 0.03 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 49.66 3.41 58.74 2.89 60.92 2.56 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16.44 1.13 27.20 1.34 82.67 3.47 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 447.00 30.73 763.02 37.57 1,152.23 48.33 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาว 90.81 6.24 291.68 14.36 278.99 11.70 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18.94 1.30 13.46 0.66 6.30 0.26 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18.09 1.25 20.75 1.02 24.95 1.05 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12.08 0.83 7.00 0.34 6.06 0.25 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 139.95 9.62 332.89 16.39 316.33 13.27 

รวมหนีสิ้น 586.95 40.35 1,095.92 53.96 1,468.56 61.60 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
 งบกำรเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั  276.00 18.98 276.00 13.59 276.00 11.58 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 276.00 18.98 276.00 13.59 276.00 11.58 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 338.13 23.25 338.13 16.65 338.13 14.18 
ก าไรสะสม - จดัสรรแลว้ 22.18 1.52 27.23 1.34 27.60 1.16 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 220.47 15.16 277.33 13.66 257.24 10.79 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น       
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั - - - - - - 
ส่วนต ่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกนั 3.09 0.21 3.09 0.15 3.09 0.13 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 2.76 0.19 8.39 0.41 8.81 0.37 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 862.63 59.31 930.17 45.80 910.87 38.21 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 4.89 0.34 4.81 0.24 4.73 0.20 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  867.52 59.65 934.98 46.04 915.60 38.40 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,454.47 100.00 2,030.90 100.00 2,384.16 100.00 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม 

31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 57 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย  2,010.03 99.66 2,109.16 99.67 2,294.91 99.75 
รายไดอ่ื้น 6.92 0.34 7.05 0.33 5.64 0.25 
รวมรายได ้ 2,016.95 100.00 2,116.21 100.00 2,300.55 100.00 
ค่าใชจ่้าย         
ตน้ทุนขาย 1,588.62 78.76 1,719.46 81.25 1,959.73 85.19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 60.13 2.98 75.96 3.59 83.97 3.65 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120.22 5.96 143.30 6.77 185.24 8.05 
ตน้ทุนทางการเงิน 16.82 0.83 17.40 0.82 32.12 1.40 
รวมค่าใชจ่้าย 1,785.79 88.53 1,956.12 92.44 2,261.05 98.28 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 231.16 11.47 160.09 7.56 39.50 1.72 
ภาษีเงินได ้ 28.35 1.41 15.47 0.73 4.09 0.18 
ก ำไรส ำหรับปี 202.81 10.06 144.62 6.83 35.41 1.54 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั - - - - - - 
ส่วนต ่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกนั - - - - - - 
ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าการ
ด าเนินงานต่างประเทศ (1.25) (0.06) 5.63 0.27 0.42 0.02 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 201.56 9.99 150.25 7.10 35.83 1.56 
การแบ่งปันก าไรขาดทุน       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 202.91 10.06 144.71 6.84 35.49 1.54 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.09) (0.00) (0.09) (0.00) (0.08) (0.00) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 201.65 10.00 150.34 7.10 35.91 1.56 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.09) (0.00) (0.09) (0.00) (0.08) (0.00) 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

 
งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน    
ก าไรส าหรับปี 202.81 144.62 35.41 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี 
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ - - 0.12 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 0.10 1.62 4.51 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 76.98 97.45 125.02 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 3.53 6.79 4.89 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (0.01) 0.78 (0.07) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (0.82) 0.15 (0.13) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.01 3.11 0.92 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.05 3.06 4.20 
ดอกเบ้ียจ่าย 16.82 17.40 32.12 
ภาษีเงินได ้ 28.35 15.46 4.09 
ก ำไรจำกกำรด ำ เนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 

330.82 290.44 211.09 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (10.94) (72.08) 47.53 
สินคา้คงเหลือ (25.36) (25.62) (109.51) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.99 (34.62) (36.05) 
ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย (3.67) (9.24) (30.61) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1.67) (7.20) (6.44) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (29.74) (56.14) 247.66 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9.65 9.09 2.17 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (0.35) 10.76 55.48 
เงนิสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน 269.73 105.38 381.33 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (0.40) - 
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (35.30) (23.29) (6.70) 
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 234.43 81.69 374.63 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินจ่ายปันผลใหส่้วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - 
เงินสดรับจากการเรียกช าระค่าหุน้ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - 
เงินสดรับคืนเงินปันผลจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - 
เงินสดจ่ายซ้ือในส่วนไดเ้สียท่ีไม่อ านาจควบคุม - - - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4.38 0.40 0.29 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (259.97) (517.59) (285.87) 
เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ (9.89) (16.75) (20.80) 
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2.78) (2.62) (2.85) 
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (268.26) (536.56) (309.23) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (146.07) 286.65 105.31 
เงินรับจากการเพ่ิมทุน 394.13 - - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
สุทธิ - - - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 62.68 321.46 106.63 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (152.85) (55.11) (108.00) 
เงินสดจ่ายปันผล (55.16) (82.80) (55.21) 
เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (38.78) (16.24) (11.07) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (16.82) (17.40) (32.12) 
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 47.13 436.56 5.53 
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (2.48) 5.63 0.42 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ 10.82 (12.68) 71.36 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 52.79 63.61 50.94 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 63.61 50.93 122.29 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ตำรำงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 งบกำรเงนิรวม 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 0.90 0.74 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.85 0.58 0.40 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.48 6.00 6.30 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั)  55.55 60.00 57.11 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)  11.65 10.68 8.69 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)  30.89 33.70 41.41 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  6.31 7.12 5.92 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั)  57.02 50.60 60.77 
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วนั) 29.42 43.11 37.76 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร     
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 20.97 18.75 14.81 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.29 8.39 3.11 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 10.05 6.83 1.54 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 33.61 16.05 3.83 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน     
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 15.36 8.30 1.60 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 36.15 21.66 11.17 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1/ 1.53 1.21 1.04 
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.66 1.17 1.60 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 14.74 10.20 2.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 37.98 32.66 38.17 

 

97



  
 

รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั 
 

ในปี 2557 บริษทัไดมี้ขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2556 ทั้งในดา้นการการด าเนินงานในส่วนขยายโรงงานพน่
สี การสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับการขยายตวัของส่วนการผลิตบรรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว การเพ่ิมทุนท่ีประเทศจีนเพ่ือ
รองรับการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับการขยายส่วนงานบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน การสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัร
เก่าท่ีหมดอายกุารใชง้าน การสัง่ซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนรวมถึงการ
ก่อตั้งบริษทัยอ่ยใหม่เพื่อรองรับการการขยายตวัส่วนงานบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

 อยา่งไรก็ดี ผลการด าเนินงานของบริษทัยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลายประการ ทั้งในส่วนการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ราคาวตัถุดิบท่ีผนัผวนอยา่งมาก ตามการรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศหรือ GDP ในปี 2557 การขยายตวัเศรษฐกิจอยูท่ี่ร้อยละ 0.7 เม่ือเปรียบกบั GDP ในปี 2556 อยูท่ี่ ร้อยละ 2.9 1

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยอดการจ าหน่ายรถยนตร์วมภายในประเทศจาก 1.285 ลา้นคนัในปี 2556 ลดลงเหลือ 0.776 ลา้นคนั ในปี 
2557 ลดลง 39.6% แต่อุตสาหกรรมการผลิตนมพร้อมด่ืมมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน มีปริมาณการผลิต ในปี 2556 จ านวน 0.292 

ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนเป็น 0.315 ลา้นตนั ในปี 2557 เพ่ิมข้ึน 7.9%2   โดยภาพรวมของตวัเลขดชันีผลิตอุตสาหกรรมของแต่ละราย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั และภาพรวมตวัเลขโครงสร้างส่วนประกอบของรายไดข้องบริษทัและส่วน
ของการขยายก าลงัการผลิตมีดงัน้ี 

 
ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลติภณัฑ์เกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์ของบริษัท (ฐานเฉลีย่รายเดอืน ปี 2543) 

ผลติภัณฑ์ 2555 2556 2557 
นมพร้อมด่ืม 236.40 276.10 298.01 
*น ้ามนัเบนซินออกเทน 91 (ไร้สารตะกัว่) 181.27 79.21 78.52 
*น ้ามนัเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกัว่) 14.97 50.52 44.29 
*น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 195.49 197.57 182.44 
ผลิตเคมีภณัฑข์ั้นพ้ืนฐาน ยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 118.19 125.55 122.31 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ผลิตภณัฑแ์ละเคมีภณัฑส์ าหรับใชใ้น
บา้น 

246.66 253.63 248.77 

รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ 519.58 526.85 408.15 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปริมาณการใชย้านพาหนะ ซ่ึงแสดงถึงปริมาณการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองยนต ์ 

 
 

                                                           
1

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
2

 ส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างรายได้และอตัราการเตบิโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 

ล้านบาท 
ร้อยละ
อตัราการ
เตบิโต 

ล้านบาท 
ร้อยละ
อตัราการ
เตบิโต 

ล้านบาท 
ร้อยละ
อตัราการ
เตบิโต 

ภาชนะบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน 1,206.70 
 

14.15 1,280.53 6.12 1,364.67 6.57 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว 270.79 22.47 288.59 6.57 326.35 13.08 
ภาชนะบรรจุภณัฑสิ์นคา้อุปโภคบริโภค
และน ้ ายาเคมี 193.78 9.71 246.44 27.18 238.16 (3.35) 
ช้ินส่วนยานยนต ์ 338.76 82.78 293.60 (13.33) 365.73 24.56 

รวมรายได้จากการขาย 2,010.03 22.55 2,109.16 4.93 2,294.91 8.81 
รายไดอ่ื้น 6.92 97.15 7.05 1.88 5.64 (0.20) 
รายได้รวม 2,016.95 22.71 2,116.21 4.92 2,300.55 8.71 
 
 
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมศิาสตร์ 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,899.76 94.19 1,960.52 92.64 2,148.68 93.40 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 110.27 5.47 148.64 7.03 146.23 6.36 
รายได้จากการขายรวม 2,010.03 99.66 2,109.16 99.67 2,294.91 99.75 
รายไดอ่ื้นๆ 6.92 0.34 7.05 0.33 5.64 0.25 

รวมรายได้ 2,016.95 100.00 2,116.21 100.00 2,300.55 100.00 
 
 
ก าลงัการผลติและอตัราการใช้ก าลงัการผลติรวมของบริษัท 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก าลงัการผลติสูงสุด (ตนั) 27,615 31,250 37,023 
ร้อยละอตัราการเตบิโต 24.7 13.2 18.5 

ผลผลติจริง (ตนั) 17,352 18,175 18,268 

ร้อยละอตัราการเตบิโต 14.5 4.7 0.5 

ร้อยละอตัราการใช้ก าลงัการผลติ 62.8 58.2 49.0 

  
จากการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ และขอ้มูลดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมา บริษทัมีผลการด าเนินงานในกลุ่ม

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว บรรจุภณัฑสิ์นคา้อุปโภคบริโภคและน ้ ายาเคมี ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการ
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

เปล่ียนแปลงดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในรายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกนั โดยผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว บริษทัมี
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 เน่ืองจากลูกคา้มีการขยายส่วนการผลิตของการขายในประเทศและการส่งออก 

ในส่วนกลุ่มช้ินส่วนยานยนตซ่ี์งเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัของบริษทั มียอดขายเติบโตท่ีสูงกวา่ดชันี
อุตสาหกรรมในรายผลิตภณัฑเ์ดียวกนั อนัเน่ืองมาจากในกลุ่มผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนต ์ บริษทัมีการขยายส่วนงานผลิต
ช้ินส่วนยานยนตท่ี์โรงงานชลบุรีตั้งแต่ปลายปี 2555 ต่อเน่ืองมาในปี 2556-2557 โดยมีการก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนขยาย
และสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัร เพ่ือรองรับยอดขายผลิตภณัฑใ์หม่ (New Model) และ การเร่ิมสายการผลิตโรงงานพน่สีในไตรมาส 4 
ในปี 2557 ในส่วนกลุ่มบรรจุภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน โดยหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดน้ั้นมาจากการปรับราคาขายของ
สินคา้ตามโครงสร้างของตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ประมาณร้อยละ 5   และส่วนหน่ึงมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศจีนท่ี
มีค าสัง่ซ้ือของลูกคา้เพ่ิมข้ึน   
 ในการขยายก าลงัการผลิต บริษทัมีการสัง่ซ้ือและลงทุนในเคร่ืองจกัร ในส่วนงานโรงพน่สี ท่ีมีก าลงัการผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึนของเคร่ืองฉีดขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับงานนิวโมเดลของลูกคา้  และการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับส่วนงานของบรรจุ
ภณัฑน์มและนมเปร้ียว ท่ีมีค  าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ดี การสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรดงักล่าว เพ่ือรองรับการทดสอบและการ
พฒันาผลิตภณัฑก่์อนเร่ิมผลิตสินคา้ในเชิงพาณิชย ์ ซ่ึงจะเร่ิมในปี 2558 ท าใหก้ารใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัยงัคงเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัการเพ่ิมข้ึนของก าลงัการผลิตท่ีขยายตวัเพ่ือรองรับส่วนงานต่างๆ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารคาดการณ์วา่ ก าลงั
การผลิตจะเร่ิมเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2558 
 จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีรายไดผ้ลิตภณัฑม์วลรวมท่ีมีทิศทางหดตวัและผลกระทบของความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน ท าให้ในปี 2558 บริษทัมุ่งเนน้การขยายตวัของรายได ้ ท่ีมีก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยูร่องรับ
โดยไม่ลงทุนเพ่ิม และมุ่งเนน้ในส่วนการพิจารณาผลกระทบของตน้ทุนวตัถุดิบโดยมองหาตลาดน าเขา้วตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ ทั้งน้ี ในส่วนความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียน บริษทัมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงโดยการเขา้ท าสญัญาซ้ือ
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชย ์  ในส่วนการพิจารณาการลงทุนใหม่ บริษทัจะพิจารณาอยา่งระมดัระวงัใน
ส่วนความแน่นอนของโครงการและประมาณการกระแสเงินสดและน าเขา้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อพิจารณาอนุมติั  ทั้งน้ี จากการขยายส่วนงานโรงพน่สี และนิวโมเดล รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของอตัราแลกเปล่ียนและราคา
วตัถุดิบ ท าใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึน จากการลงทุนในสินคา้คงเหลือและวตัถุดิบท่ีตน้ทุนราคาสูงข้ึน 
และในส่วนของแม่พิมพแ์ละเงินมดัจ าค่าแม่พิมพท่ี์สูงข้ึนเพ่ือรองรับนิวโมเดลท่ีออกในปี 2558-2559 
  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 จากภาวะราคาตลาดของน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนรวมถึงผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวั ท าใหร้าคาเมด็
พลาสติกของปี 2557 ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  ทั้งน้ี ในปี 2556 มีค่าเฉล่ียทั้งปี 1,508.54 USD/ton  และในปี 2557 มี
ค่าเฉล่ียทั้งปี 1,585.83 USD/ton  คิดเป็นร้อยละ 5.1 และการอ่อนค่าของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลอร์สสห
รัฐ ซ่ึงในปี 2556 มีค่าเฉล่ีย 30.7319 บาท/ดอลลาร์สสหรัฐ อ่อนค่าลง ในปี 2557 มีค่าเฉล่ีย 32.4841 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 5.7 ผลกระทบจากทั้งสองปัจจยั ส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก และวตัถุดิบอ่ืนน าเขา้ ท าให้
ตน้ทุนขายสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน อยูร่ะหวา่งร้อยละ 10.0 – 12.0 ถึงแมว้า่บริษทัจะสามารถปรับราคาตน้ทุนค่า
วตัถุดิบใหก้บัลูกคา้ไดบ้างรายแตย่งัคงมีอุปสรรคในเร่ืองของระยะเวลาในขอ้ก าหนดสญัญาและการเจรจากบัลูกคา้ ซ่ึง
บริษทัยงัคงตอ้งรับภาระตน้ทุนท่ีสูงในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 

 
ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  
  

 
         ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
นอกจากน้ี ในส่วนการขยายการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาระค่าใชจ่้ายค่าเส่ือมราคาสูงข้ึน 

ประมาณ 28  ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 29 ของค่าใชจ่้ายปีก่อน และมีตน้ทุนด าเนินงานท่ีสูงข้ึนอยา่งมากของส่วนงานพ่นสี 
และช้ินส่วนยานยนต์ในส่วนของการเร่ิมทดสอบเคร่ืองจกัรและลองตวัอย่างผลิตภณัฑ์ใหม่  รวมถึงภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ี
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ิมข้ึน โดยท่ียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ยงัไม่สามารถครอบคลุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนมาได ้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหาร
คาดการณ์วา่ อาจตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปีจึงจะสามารถมียอดขายท่ีจุดคุม้ทุนของตน้ทุนคงท่ี  จากผลกระทบของปัจจยั
ภายนอกของสภาพเศรษฐกิจและตน้ทุนค่าวตัถุดิบและผลกระทบจากปัจจยัภายในท่ีมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนบนการ
ขยายการลงทุนใหม่ ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาลดลง ทั้งในส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ จาก
ร้อยละ 18.5 เป็นร้อยละ 14.6   และอตัราก าไรสุทธิ จากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 1.5  และมีผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุ้น
และส่วนของสินทรัพยล์ดลงอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2557  ซ่ึงทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาและมี
การด าเนินการเพื่อแกไ้ขและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและจดัใหมี้โครงการลดตน้ทุนเป็นระยะๆ 
 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 353.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนในส่วนของท่ีดิน อาคาร 
อุปกรณ์ สุทธิ 150.8 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 105.0  ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 71.4 ลา้น
บาท  สินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยอ่ื์น เพ่ิมข้ึน 40.1 ลา้นบาทและ 32.2 ลา้นบาท ตามล าดบั   

ในปี 2556 บริษทัมีการขยายการลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัรประมาณ 544.23 ลา้นบาท ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนท่ีโรงงานชลบุรี เพ่ือขยายสายการผลิตของช้ินส่วนยานยนตใ์นส่วนของโรงพน่สี และเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมี
ความสามารถในการผลิตช้ินงานขนาดใหญ่ โดยเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 ส่วนในระหวา่งปี 2557 บริษทัมีการ
ขยายการลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัร 280.13 ลา้นบาท เป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารคลงัสินคา้ และขยายส่วนงาน
คลีนรูม  รวมทั้งการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่อรองรับการก าลงัผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละบรรจุ
ภณัฑน์มและนมเปร้ียว ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนในโครงการตอ่เน่ืองและส่วนขยายของการลงทุนปี 2556  รวมถึงการ
ลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า และการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สนบัสนุนและแม่พิมพ ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนคุณภาพและการจดัการ   

สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการผลิตสินคา้และการส ารองวตัถุดิบในช่วงปลายปีเพ่ือ
รองรับการขายสินคา้ของโรงงานพน่สี  การลงทุนในสินคา้ประเภทแม่พิมพเ์พ่ือรองรับนิวโมเดล  รวมถึงมูลค่าตน้ทุนของ
สินคา้ท่ีสูงข้ึนจากผลกระทบของราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัไดพิ้จารณาในเร่ืองการตั้งส ารองค่าเผื่อการ
ลดราคาสินคา้ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนท่ีสูงข้ึนดงักล่าวแลว้ตามนโยบายและมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยอ่ื์นท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมใน
แม่พิมพ ์ และเงินมดัจ าล่วงหนา้คา่แม่พิมพ ์ ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพ่ือรองรับนิวโมเดล ทั้งน้ี คาดวา่จะสามารถทยอยรับรู้
รายไดก้ารขายแม่พิมพใ์นปี 2558-2559 โดยเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารของประเทศจีน เพ่ือส ารองไวจ่้าย
ช าระค่าเคร่ืองจกัรท่ีเขา้มาช่วงปลายปี 2557 และ ตน้ปี 2558  
 ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้ท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากในช่วงปลายปี 2556 ท่ีเกิดผลกระทบจาก
การชุมนุมทางการเมือง ท าใหลู้กคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยบางส่วน ติดปัญหาในการเขา้มาท างานในเขตพ้ืนท่ีความเส่ียง 
และขอเล่ือนการจ่ายช าระหน้ี ท าใหย้อดลูกหน้ีการคา้สูงข้ึนอยา่งมากในปี 2556   อยา่งไรก็ดี ลูกหน้ีการคา้ของบริษทั ร้อย
ละ 90 เป็นลูกคา้ชั้นดี ท่ีมีผลประกอบการดี และเป็นบริษทัขา้มชาติ รวมถึงเป็นหน่ึงในผูน้ าของอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีผา่นมา 
บริษทัจึงไม่เคยประสบปัญหาในการติดตามช าระหน้ีท่ีมีปัญหาหรือมีปัญหาหน้ีสูญ   นอกจากน้ี ในกรอบของนโยบายการ
จดัการบริหารสินเช่ือ บริษทัมีการพิจารณาและจดัประเภทสินเช่ือและวงเงินสินเช่ือท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ในแต่ละราย และทบทวน
ทุกปี 
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนบริษัท 
ในปี 2557 จากผลกระทบของราคาเมด็พลาสติกท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน และผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน รวมถึง

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนจากการขยายส่วนงานโรงงานพน่สีและการเตรียมการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อรองรับ
นิวโมเดล ท าใหบ้ริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนท่ีเพ่ิมข้ึน  ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากการใช้
เงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋สญัญาใชเ้งิน เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท สูงข้ึน 105.3 ลา้นบาท และเครดิตจากเจา้หน้ีการคา้สูงข้ึน 219.6 
ลา้นบาท  การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินระยะสั้น ซ่ึงเป็นการรองรับในส่วนของภาวะการขยายส่วนงานซ่ึงมีตน้ทุนด าเนินงานท่ียงั
ไม่เกิดยอดขายท่ีคุม้ทุนและในส่วนของตน้ทุนของราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน ซ่ึงในปี 2557 บริษทัไดมี้การขอผอ่นผนัการด ารง
อตัราส่วนทางการเงิน ตามเง่ือนไขของสญัญากูก้บัธนาคารพาณิชย ์โดยฝ่ายบริหารของบริษทั คาดวา่ในปี 2558 สถานการณ์
ทางการเมืองท่ีเร่ิมคล่ีคลายและปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีมีสญัญาณทรงตวั รวมถึงการลงทุนของลูกคา้ในปี 2557 
ท่ีจะเร่ิมมีค าสัง่ซ้ือในปี 2558  และทิศทางของราคาวตัถุดิบท่ีมีแนวโนม้ของราคาลดลงตามราคาน ้ ามนั จะท าใหปี้ 2558 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะสามารถเพ่ิมรายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถท าก าไรไดดี้ข้ึน 

 
ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล ดงัน้ี (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  

ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1-3 ปี  มากกวา่ 3-5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินระยะยาว 401.07  121.03   210.68    69.35  - 

ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าทางการเงิน      14.22    7.92    6.30      -  - 

ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าด าเนินการ        3.52  1.90  1.62 - - 

ภาระผกูพนัดา้นการซ้ือสินทรัพย ์      43.90  43.90  - - - 

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินอ่ืนๆ – ภาระค ้า
ประกนั    115.05  115.05  - - - 

รวม    577.76  289.80   218.61  69.35  - 

 
ปัจจยัหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมผีลต่อฐานะการเงนิหรือผลการด าเนินงานในอนาคต 
  

จากผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทั้งในส่วนของอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก 
ตน้ทุนของราคาเมด็พลาสติกและความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน รวมถึงผลกระทบของปัจจยัภายใน ในส่วนของการมี
ตน้ทุนการขยายและเร่ิมส่วนงานในโรงงานพน่สี และธุรกิจของช้ินส่วนยานยนตร์วมถึงบรรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียวซ่ึงมี
ส่วนเพ่ิมของยอดขายยงัไม่มาก เหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคและท าใหผ้ลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัลดลงในปี 2557 

แผนการด าเนินงานในปี 2558 จากการรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558  GDP จะขยายตวัร้อยละ 

3.4  1โดยการใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภคภาคเอกชน จะขยายตวัร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 0.3 ในปีก่อน และยอดการผลิตรถยนต์
ในประเทศท่ีประมาณการวา่ไดผ้า่นจุดต ่าสุดแลว้ในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงจากการคาดการณ์ดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัมีปัจจยัเชิงบวกท่ีมี
โอกาสสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนจากโครงการลงทุนของลูกคา้ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละบรรจุภณัฑน์มและนมเปร้ียว 
                                                           
1

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
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โดยใชอ้ตัราก าลงัการผลิตท่ีมีอยูเ่ดิม ในส่วนของตน้ทุนขายท่ีมีแนวโนม้ลดลง จากราคาน ้ ามนัดิบในปี 2558 คาดวา่ราคาใน
ตลาดโลกจะอยูใ่นช่วง 50 – 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซ่ึงจะท าใหร้าคาเมด็พลาสติกอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ปี 2557    ดงันั้น
ในปี 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทั คาดวา่จะมีความสามารถในการท าก าไรไดดี้กวา่ปีท่ีผา่นมา จากปัจจยัท่ีเป็นเชิงบวก
ดงักล่าว  โดยในส่วนการลดผลกระทบของปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีเป็นเชิงลบ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษทั ไดมี้การตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการโครงการต่างๆเพ่ือลดตน้ทุนและการจดัการบริหารความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานและความเส่ียงในเร่ืองการบริหารสภาพคล่อง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะท างานของส่วนของงานบริหารความ
เส่ียงตามกรอบนโยบายท่ีวางไวข้องคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและของคณะกรรมการบริษทั ในส่วนของการก ากบั
ดูแลกิจการ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการจดัท างบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2557 ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย
ท่ีก าหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผลใน
การจดัท างบการเงินของบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 
 นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี
มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอส าหรับการดูแลทรัพยสิ์นและป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ี
ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าว ไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ  สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 

 
                        (ดร.ด าริ สุโขธนงั)                                                        (นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ) 
                              ประธานกรรมการบริษทั                                                      ประธานกรรมการบริหาร                
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและ
หมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
วา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั
จ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

*****/2 
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ความเห็น 
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 

(นายพจน์  อศัวสันติชยั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน4891 

 
บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 
2015/117/0269 
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.4, 5 122,293,002.60 50,935,438.85 58,747,860.86      25,877,226.26

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.5, 4 ,6 341,203,650.38 388,767,743.59 339,830,013.43 363,205,312.33

สินคา้คงเหลือ 3.6, 7 277,947,912.55 172,945,465.51 252,026,214.82 153,654,678.90

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 114,869,415.91 74,777,815.10 102,082,809.02 67,173,526.76

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 856,313,981.44 687,426,463.05 752,686,898.13 609,910,744.25

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3.8, 9 -                  -                  127,394,769.70 97,286,807.20

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.9, 10 1,463,962,273.85 1,313,129,377.36 1,319,985,862.95 1,191,058,215.75

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.11, 11 8,919,847.77 7,533,482.61 8,693,224.96 7,240,724.71

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 54,965,187.24 22,807,354.32 45,173,291.36 14,851,259.33

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,527,847,308.86 1,343,470,214.29 1,501,247,148.97 1,310,437,006.99

รวมสินทรัพย์ 2,384,161,290.30 2,030,896,677.34 2,253,934,047.10 1,920,347,751.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

- 3-

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

สินทรัพย์
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 13 437,293,353.10 331,987,626.88 429,566,905.10 331,987,626.88

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 440,613,128.68 220,974,689.82 453,777,069.65 225,076,246.47

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาว 15 122,078,448.62 110,756,123.63 114,559,437.89 104,904,000.00

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 7,918,895.87 10,946,711.56 7,918,895.87 10,083,640.43

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 733,234.16 2,414,214.12 -                  1,604,101.17

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60,918,144.99 58,746,093.52 57,298,843.10 54,436,648.98

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 82,673,372.05 27,199,433.47 73,004,562.04 21,822,424.13

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,152,228,577.47 763,024,893.00 1,136,125,713.65 749,914,688.06

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 15 278,990,270.38 291,684,078.43 263,070,815.00 275,105,739.89

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 6,304,706.05 13,456,487.73 6,304,706.05 13,456,487.73

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 24,951,447.00 20,747,773.00 23,152,127.00 19,186,254.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 6,057,853.93 6,985,298.48 6,085,505.05 5,122,227.84

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 30,000.00 21,175.41 30,000.00 21,175.41

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 316,334,277.36 332,894,813.05 298,643,153.10 312,891,884.87

รวมหน้ีสิน 1,468,562,854.83 1,095,919,706.05 1,434,768,866.75 1,062,806,572.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 4 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุ
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ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 552,000 ,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00

หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 18, 19 27,600,000.00 27,234,391.48 27,600,000.00 27,234,391.48

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 257,243,013.86 277,329,998.00 185,119,792.50 223,959,679.40

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 10 -                  -                  (7,682,612.15) (7,780,892.57)

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจ        

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

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 8,814,005.86 8,390,461.06 -                  -                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 910,871,512.88 930,169,343.70 819,165,180.35 857,541,178.31

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,726,922.59 4,807,627.59 -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 915,598,435.47 934,976,971.29 819,165,180.35 857,541,178.31

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,384,161,290.30 2,030,896,677.34 2,253,934,047.10 1,920,347,751.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม

- 5 -

หมายเหตุ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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2557 2556 2557 2556

รายได ้ 3.3

รายไดจ้ากการขาย 4, 28, 29 2,294,907,790.31  2,109,161,488.86 2,148,592,359.01  1,962,343,537.37  

รายไดเ้งินปันผล 19 -                  -                  44,988,498.84       -                   

รายไดอ่ื้น 4, 28, 29 5,642,882.26         7,048,826.46        7,487,929.77         8,506,935.18         

รวมรายได้ 2,300,550,672.57  2,116,210,315.32 2,201,068,787.62  1,970,850,472.55  

ค่าใชจ่้าย  3.3

ตน้ทุนขาย 4 1,959,727,996.41  1,719,465,119.93 1,900,025,760.19  1,635,954,877.13  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 83,966,709.94       75,964,332.09      80,656,320.05       73,386,610.55       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 185,235,824.56     143,295,964.48    172,134,115.54     130,536,204.47     

ตน้ทุนทางการเงิน      32,121,700.69       17,397,463.83      30,564,193.01       16,242,817.24       

รวมค่าใชจ่้าย 2,261,052,231.60  1,956,122,880.33 2,183,380,388.79  1,856,120,509.39  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 39,498,440.97       160,087,434.99    17,688,398.83       114,729,963.16     

ภาษีเงินได้ 3.20, 23, 29 4,089,620.43         15,464,035.07      963,277.21            13,686,796.88       

ก าไรส าหรับปี 35,408,820.54       144,623,399.92    16,725,121.62       101,043,166.28     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                  -                  98,280.42             345,414.99            

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง

ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 423,544.80 5,627,483.79 -     -                   

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 423,544.80 5,627,483.79 98,280.42 345,414.99            

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 35,832,365.34       150,250,883.71    16,823,402.04       101,388,581.27     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 6 -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
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2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไรส าหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 35,489,525.54       144,711,714.34    16,725,121.62       101,043,166.28     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (80,705.00) (88,314.42) -                  -                   

35,408,820.54       144,623,399.92    16,725,121.62       101,043,166.28     

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 35,913,070.34       150,339,198.13    16,823,402.04       101,388,581.27     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (80,705.00) (88,314.42) -                  -                   

35,832,365.34       150,250,883.71    16,823,402.04       101,388,581.27     

ก าไรต่อหุ้น  3.17, 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.06                      0.26                      0.03                      0.18                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 7 -
บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 35,408,820.54 144,623,399.92 16,725,121.62 101,043,166.28 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 123,585.00 -                123,585.00 -                
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 4,508,948.62 1,620,173.84 4,075,869.93 1,378,813.58 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 125,022,642.26 97,451,879.77 110,113,682.71 83,526,395.14 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 4,891,444.34 6,794,482.32 4,891,444.34 6,751,340.71 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (67,029.28) 774,533.75 (125,806.19) 805,934.89 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (133,601.95) 150,755.88 (133,601.95) 150,755.88 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 915,416.40 3,105,913.02 915,416.40 3,105,913.02 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,203,674.00 3,054,375.00 3,965,873.00 2,760,177.00 
ดอกเบ้ียจ่าย 32,121,700.69 17,397,463.83 30,564,193.01 16,242,817.24 
ภาษีเงินได้ 4,089,620.43 15,464,035.07 963,277.21 13,686,796.88 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 211,085,221.05 290,437,012.40 172,079,055.08 229,452,110.62 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 47,532,988.43 (72,077,621.29) 23,344,194.12 (54,943,294.19)
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                10,331,682.00 
สินคา้คงเหลือ (109,511,395.66) (25,623,659.38) (102,447,405.85) (24,506,497.11)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (36,050,125.42) (34,622,767.98) (34,051,528.31) (34,775,589.77)
ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย (30,611,948.28) (9,234,566.60) (30,611,948.28) (9,234,566.60)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (6,437,328.98) (7,202,720.24) (4,601,528.09) (5,142,880.44)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 247,663,987.24 (56,140,741.27) 253,908,673.37 (42,049,344.19)
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,172,051.47 9,088,462.23 2,862,194.12 8,323,488.87 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 55,482,763.17 10,755,740.74 51,190,962.50 7,951,309.03 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 381,326,213.02 105,379,138.61 331,672,668.66 85,406,418.22 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                (396,600.00) -                (396,600.00)
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (6,698,044.94) (23,292,071.23) (1,604,101.17) (23,715,352.30)

เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 374,628,168.08 81,690,467.38 330,068,567.49 61,294,465.92 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 - 10 -

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
บาท
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                (30,107,962.50) -                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 292,922.18 403,533.66 292,922.18 403,533.66 

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (285,870,376.06) (517,586,950.10) (249,533,765.35) (475,980,578.39)

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย์ (20,798,330.00) (16,756,854.61) (14,265,890.00) (13,408,136.05)

เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,851,584.70) (2,618,560.74) (2,814,084.70) (2,618,560.74)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (309,227,368.58) (536,558,831.79) (296,428,780.37) (491,603,741.52)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 105,305,726.22 286,645,346.48 97,579,278.22 286,645,346.48 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 106,627,713.00 321,460,414.00 99,777,713.00 302,060,414.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (107,999,196.06) (55,106,236.70) (102,157,200.00) (49,144,000.00)

เงินสดจ่ายปันผล (55,210,901.16) (82,796,730.00) (55,199,400.00) (82,796,730.00)

เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (11,068,421.86) (16,240,482.40) (10,205,350.73) (13,755,493.11)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (32,121,700.69) (17,397,463.83) (30,564,193.01) (16,242,817.24)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,533,219.45 436,564,847.55 (769,152.52) 426,766,720.13 

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 423,544.80 5,627,483.79 -                -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 71,357,563.75 (12,676,033.07) 32,870,634.60 (3,542,555.47)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 50,935,438.85 63,611,471.92 25,877,226.26 29,419,781.73 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 122,293,002.60 50,935,438.85 58,747,860.86 25,877,226.26 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 16,756,854.61 9,891,989.10 13,408,136.50 3,202,795.10 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน ท่ียงัไม่จ่ายช าระคืน 27,992,222.41 13,963,248.71 25,653,265.44 20,076,312.14 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 888,824.49 5,661,222.26 888,824.49 5,661,222.26 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 - 11 -

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

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

วนัที่31 ธันวาคม 2557 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2530 

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

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร

10150 ประเทศไทย 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม2557 และ 2556บริษทัมีส ำนกังำนสำขำซ่ึงเปิดด ำเนินกำรและตั้ง

เป็นโรงงำนผลิตสินคำ้ ดงัต่อไปน้ี 
ล ำดบั  สำขำ  ท่ีตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร 
1  สมุทรสำคร  เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ต ำบลชยัมงคล อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
2  กรุงเทพ  เลขท่ี 19,21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน 

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

20110 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ส ำหรับ สินค้ำอุปโภคและ

บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ช้ินส่วนยำนยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจำกพลำสติก 
 (ค) เม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้น ำหุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำด

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
2. หลกัเกณฑก์ำรท ำงบกำรเงินรวม 
 (ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อย และ

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
      อตัรำส่วนของกำรถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ ำนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  2557  2556 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 กรุงเทพมหำนคร  99.98%  99.98% 

 บริษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  จ ำหน่ำยฝำพลำสติก  กรุงเทพมหำนคร  99.97%  99.97% 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 เทียนจิน  

(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 100.00%  100.00% 

 บริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงเทค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
เคร่ืองด่ืมท่ีไมมี่แอลกอฮอล ์
(ปัจจุบนัเลิกบริษทัแลว้ 
อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี) 

 สมุทรสำคร  99.98%  - 

 บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑพ์ลำสติกส ำหรับ
อำหำรและเคร่ืองด่ืมและ 
ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 

ท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์

 สมุทรสำคร  99.99%  - 

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั       
 บริษทั ปัญจวฒันำมำร์เกต็ติ้ง จ ำกดั  ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติก

(ปัจจุบนัหยุดด ำเนินงำน) 
 กรุงเทพมหำนคร  -  - 

 
 (ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัมำ

รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญันั้น 

 
 (ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัไดจ้ดัท ำข้ึน

โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงิน
บำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไว้
เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั และบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี

นยัส ำคญั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

119



- 14 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะและกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับ
บริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ

ปรับปรุงปี 2555 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง

ข อ ง อัต ร ำ แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ งิ น ต ร ำ
ต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เ ร่ื อ ง  ก ำ รป ร ะ เ มิ น ว่ ำ ข้ อ ตก ล ง
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุน
กำร ร้ือถอน  กำรบู รณะและกำร
ปรับปรุงสภำพ แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ย
ค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด

ใหเ้จำ้ของ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ี

เก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

 
   ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชีขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่ำง

เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั  
 

 3.3 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ รับรู้เม่ือส่งมอบและได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำย
บริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำร
ไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้นหรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือรวมทั้งควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ท่ีขำยไป 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย 
   รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

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

 
 3.5 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุนตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 
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 3.6 สินคำ้คงเหลือ 

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

   บริษทัตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยั และคำ้งนำน 
ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่ำจำ้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก โดยบริษทัและลูกคำ้เป็น

ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ 

 
 3.7 ค่ำแม่พิมพร์อตดัจ่ำย 

  เป็นค่ำแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ำยค่ำแม่พิมพแ์ละภำยหลงัเรียกเก็บ
เงินจำกลูกคำ้โดยค ำนวณตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้รำยนั้นๆ บริษทัจะท ำกำรตดัจ่ำยค่ำ
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขำยสินคำ้ตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้ได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณ
กำรจ ำนวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสำมำรถผลิตช้ินงำนตลอดอำยกุำรใชง้ำนตำมท่ีตกลงไวร้ะหวำ่งกนั 

 
3.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 
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3.9 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

  ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 

กำรรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรก 
  รำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมภำษีน ำเขำ้ ภำษีซ้ือท่ีเรียกคืน

ไม่ได ้และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรียมสถำนท่ี ต้นทุนกำรขนส่งเร่ิมแรกและกำรเก็บรักษำ 
ตน้ทุนกำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรร้ือหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะ
สถำนท่ีภำยหลงักำรเลิกใช้สินทรัพย ์) ส่วนลดกำรคำ้ต่ำงๆ และภำษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งน ำมำหักจำก
รำคำซ้ือ 

 
 มูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้ำน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งำนของเคร่ืองจกัร และ

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

    มูลค่ำคงเหลือ ณ 
  จ ำนวนปี  วนัท่ีเลิกใชง้ำน 
อำคำร  20, 30  - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 10  - 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร  5, 10  10% ของรำคำทุน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  3, 5, 10, 15  10% ของรำคำทุน 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  5  10% ของรำคำทุน 
ยำนพำหนะ  5, 7, 10  รำคำตลำด 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง
หรือติดตั้ง 
 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร
ข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญั จะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะท ำใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำมำกกวำ่กำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำร
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
กบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยบนัทึกดอกเบ้ียจำกกำรกูย้ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพยสิ์นเป็นส่วน
หน่ึงของรำคำทุนของทรัพยสิ์นถำวร 
 ตน้ทุนประมำณกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภำระ
ผกูพนัของกิจกำร ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
 กำรก ำหนดค่ำเส่ือมรำคำ บริษัทจะพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ละวธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
 3.10 ตน้ทุนกำรกูย้มื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี)  
 

  ค่ำตดัจ ำหน่ำย 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 
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 3.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัย่อยตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใชแ้ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่) 

   ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทั จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรด้อยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง โดย
บนัทึกในบญัชีรำยไดอ่ื้น 

 
 3.13 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน

และตำมระเบียบพนกังำนของบริษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่ำ
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 
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 3.14 รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
   รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงิน

บำท งบกำรเงินรวมน ำเสนอในสกุลเงินบำท 
   รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

รำยกำร ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้บนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมท่ีเกิดข้ึนบริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
นั้นบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนเป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

   รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวำ่งปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้นแปลงค่ำโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 
 3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
   สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ

ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำ
กวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 3.16 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจำ้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

 
 3.17 ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหุ้น
สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งปี 
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 3.18 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

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

 
 3.19 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีจะส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใชจ่้ำย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไวก้ำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 
  3.19.1 สัญญำเช่ำ  

  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำวำ่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 
  3.19.2 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรไม่สำมำรถรับช ำระหน้ีคืนจำกลูกหน้ี
แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประวติักำรจ่ำยช ำระหน้ี อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและฐำนะกำรเงินท่ีเป็นอยู่
ในขณะนั้น 
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  3.19.3 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

  ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำร
ประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุ
กำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  3.19.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งกำรเลือก
อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 
 3.20 ภำษีเงินได ้

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

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

    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน ทั้งน้ี บริษทัได้จดัประเภท
รำยกำรระหวำ่งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีใหม่ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2557 

 
4. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทัเอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  (เทียนจิน) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงคเ์ทค จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ  ำกดั   ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
กิจกำรอ่ืนท่ีมีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั     
 บริษทั ปัญจวฒันำมำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 บริษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้น 
 บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
 นำย คงศกัด์ิ เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
 นำย พิรุฬห์  เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 

  

130



- 25 - 

 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

  รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  นโยบำยรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยไดอ่ื้น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำ  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

 
  รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำย        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  2,400  4,153 
  บริษทั เอลิแก็นซ ์แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  47,208  44,218 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั 3,293  -  3,293  - 
 3,293  -  52,901  48,371 
รำยไดด้อกเบ้ียรับ        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน)        
   พลำสติก จ ำกดั -  -  -  141 
 -  -  -  141 
รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  1,880  1,930 
  บริษทั เอลิแก็นซ ์แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  360  360 
 -  -  2,240  2,290 
ซ้ือสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  157,142  147,115 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน        
  บริษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั  923  1,312  923  1,312 
 923  1,312  158,065  148,427 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  72,863  49,575 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 1,620  1,620  -  - 
 1,620  1,620  72,863  49,575 
ค่ำท่ีปรึกษำ        
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณพิรุฬห์  เหมมณฑำรพ 700  -  700  - 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,238  41,916  30,238  41,916 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,352  790  1,352  790 
 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 31,590  42,706  31,590  42,706 

 
  ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  1,479  1,428 
 บริษทั เอลิแก็นซ ์แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  9,871  8,626 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน        
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ำกดั 1,613  -  1,613  - 
 1,613  -  12,963  10,054 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  38,301  36,416 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน        
 บริษทั ซี. ซี. เอช. แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  9  -  9 
 -  9  38,301  36,425 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 

เงินสด 627  366  580  320 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีกระแสรำยวนั 118,450  49,148  54,952  24,136 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์ 3,216  1,421  3,216  1,421 

รวม 122,293  50,935  58,748  25,877 

 
  เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมประกำศอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 
 
6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 1,613  -  10,681  8,826 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน -  -  797  - 
  3 - 6 เดือน -  -  -  - 
 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน -  -  -  - 
 1,613  -  11,478  8,826 
กิจกำรอ่ืน        
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 252,619  251,768  248,396  220,206 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 85,483  131,926  76,983  127,871 
  3 - 6 เดือน 304  4,960  304  4,960 
 6 - 12 เดือน 969  114  969  114 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 340  -  340  - 
 339,715  388,768  326,992  353,151 
รวม 341,328  388,768  338,470  361,977 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (124)  -  (124)  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 341,204  388,768  338,346  361,977 
ลูกหน้ีอ่ืน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,484  1,228 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน- สุทธิ 341,204  388,768  339,830  363,205 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
7. สินคำ้คงเหลือ 
  สินคำ้คงเหลือประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 85,802  62,407  71,673  51,173 
งำนระหว่ำงท ำ 36,182  20,251  31,893  17,652 
วตัถุดิบ 78,278  54,187  71,080  50,018 
วสัดุส้ินเปลือง 10,969  6,887  9,806  5,175 
แม่พิมพ ์ 75,187  32,063  75,187  32,063 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 138  1,249  138  1,249 
 286,556  177,044  259,777  157,330 
หกัค่ำเผ่ือกำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือ (8,608)  (4,099)  (7,751)  (3,675) 
สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 277,948  172,945  252,026  153,655 

 
  รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ยอดยกมำตน้ปี 4,099  2,479  3,675  2,296 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 4,686  1,735  4,076  1,379 
หกั ลดลงระหวำ่งปี (177)  (115)  -  - 
หกั ตดับญัชีระหวำ่งปี -  -  -  - 
ยอดยกไปปลำยปี 8,608  4,099  7,751  3,675 

 
8. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
เงินมดัจ ำค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 20,798  16,757  14,266  13,408 
เงินมดัจ ำค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 63,313  37,233  63,313  37,233 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,758  20,788  24,504  16,533 

รวม 114,869  74,778  102,083  67,174 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
9. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย หุน้สำมญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ทุนช ำระแลว้(พนับำท) 

  

สดัส่วนเงินลงทุน(%) 

  

วิธีส่วนไดเ้สีย (พนับำท) 

 

 

วิธีรำคำทุนแสดงใน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พนับำท) 

ช่ือ  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

ในประเทศไทย                 

 1. บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  30,000  30,000  99.98  99.98  100,405  85,644  29,993  29,993 

 2. บริษทั เอลิแกนซ ์แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั 1,000  1,000  99.97  99.97  820  4,249  999  999 

 3. บริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงเทค จ  ำกดั 250  -  99.98  -  235  -  250  - 

 4. บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ คแพค็ จ  ำกดั 20,000  -  99.99  -  19,737  -  20,000  - 

ในต่ำงประเทศ                

5.  บริษทั ปัญจวฒันำ  (เทียนจิน)  พลำสติก จ  ำกดั 76,153  66,295  100.00  100.00  94,511  78,507  76,153  66,295 

          215,708  168,400  127,395  97,287 

 
9.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 ท่ีประชุมมีมติ

อนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทัปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) อีก 300,000 
ดอลล่ำร์สหรัฐ (ประมำณ 10 ลำ้นบำท) บริษทัไดจ่้ำยเงินเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2557 

 
9.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 ท่ีประชุมมีมติ

อนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย ช่ือบริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงค์เทค จ ำกดั ส ำหรับ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดย
บริษทั เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดร้อยละ 99.98 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนตำมท่ีเรียกช ำระ
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (249,992.50 บำท) แลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2557 

 ต่อมำตำมรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นวิสำมญัคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั พีเจดบับลิว ดร๊ิงคเ์ทค จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2557 ไดมี้มติใหเ้ลิกบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร
ช ำระบญัชี 

 
9.3   ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม  2557 ท่ีประชุมมี

มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศไทย ช่ือบริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค จ ำกดั ส ำหรับ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑส์ ำหรับอำหำรและเคร่ืองด่ืม ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลำ้น
บำท โดยบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนตำมท่ี
เรียกช ำระเตม็จ ำนวน ของทุนจดทะเบียน (19,999,970 บำท) แลว้เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2557 

 ต่อมำ ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2557 ไดมี้มติใหบ้ริษทัผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 82,600  27,429  -  -  110,029 
อำคำร 307,144  -  -  3,501  310,645 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 62,202  10,165  (1,067)  5,297  76,597 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 257,255  11,385  (2,256)  6,485  272,869 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 740,896  131,519  (2,834)  78,729  948,310 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 32,674  6,899  (767)  762  39,568 
ยำนพำหนะ 68,435  1,488  (200)  -  69,723 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 53,063  80,560  (67)  (84,073)  49,483 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 20  10,687  -  (10,701)  6 
รวม 1,604,289  280,132  (7,191)  -  1,877,230 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 33,019  10,372  -  -  43,391 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 17,722  5,665  (959)  -  22,428 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 31,418  21,193  (229)  -  52,382 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 177,536  75,905  (1,583)  -  251,858 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 14,489  5,637  (622)  -  19,504 
ยำนพำหนะ 19,937  4,844  (100)  -  24,681 
รวม 294,121  123,616  (3,493)  -  414,244 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 2,961        976 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,313,129        1,463,962 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 82,600  -  -  -  82,600 
อำคำร 152,541  2,475  -  152,128  307,144 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 50,890  4,861  (802)  7,253  62,202 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 84,169  34,784  (2,785)  141,087  257,255 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 571,675  66,384  (10,235)  113,072  740,896 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 29,134  5,068  (2,261)  733  32,674 
ยำนพำหนะ 64,411  7,359  (515)  (2,820)  68,435 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 15,855  207,338  -  (170,130)  53,063 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 25,379  215,964  -  (241,323)  20 
 รวม 1,076,654  544,233  (16,598)  -  1,604,289 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 25,945  7,074  -  -  33,019 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 13,185  5,239  (702)  -  17,722 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 22,065  11,358  (2,005)  -  31,418 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 122,536  62,276  (7,276)  -  177,536 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 11,380  4,919  (1,810)  -  14,489 
ยำนพำหนะ 15,058  5,012  (133)  -  19,937 
 รวม 210,169  95,878  (11,926)  -  294,121 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ (907)        2,961 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 865,578        1,313,129 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 82,600  27,429  -  -  110,029 
อำคำร 293,034  -  -  3,501  296,535 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 59,692  10,141  (1,067)  5,278  74,044 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 245,558  8,190  (255)  6,435  259,928 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 609,404  102,834  (2,278)  70,295  780,255 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 31,044  6,359  (767)  723  37,359 
ยำนพำหนะ 68,435  1,257  (200)  -  69,492 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 53,031  71,930  (67)  (75,551)  49,343 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -  10,681  -  (10,681)  - 
รวม 1,442,798  238,821  (4,634)  -  1,676,985 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 18,908  10,372  -  -  29,280 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 15,818  5,524  (959)  -  20,383 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 29,554  19,832  (229)  -  49,157 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 153,600  62,883  (1,583)  -  214,900 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 13,923  5,319  (622)  -  18,620 
ยำนพำหนะ 19,937  4,822  (100)  -  24,659 
รวม 251,740  108,752  (3,493)  -  356,999 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,191,058        1,319,986 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55 

 
 จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 82,600  -  -  -  82,600 
อำคำร 138,431  2,475  -  152,128  293,034 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 48,622  4,619  (802)  7,253  59,692 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 82,348  29,859  (2,732)  136,083  245,558 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 481,377  60,662  (9,991)  77,356  609,404 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 27,851  4,700  (2,240)  733  31,044 
ยำนพำหนะ 64,411  7,359  (515)  (2,820)  68,435 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 1,815  180,627  -  (129,411)  53,031 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 25,430  215,892  -  (241,322)  - 
รวม 952,885  506,193  (16,280)  -  1,442,798 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 11,841  7,067  -  -  18,908 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 12,034  4,486  (702)  -  15,818 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 21,156  10,352  (1,954)  -  29,554 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 110,292  50,399  (7,091)  -  153,600 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 11,075  4,647  (1,799)  -  13,923 
ยำนพำหนะ 15,058  5,012  (133)  -  19,937 
รวม 181,456  81,963  (11,679)  -  251,740 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 771,429        1,191,058 

 
 

 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 

ตน้ทุน 100,391  84,838  85,632  70,989 
ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร 23,225  11,040  23,120  10,974 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 123,616  95,878  108,752  81,963 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

บริษทัมีกำรบนัทึกดอกเบ้ียจำกกำรกูย้ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 851,114.66 บำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีผลต่ำงจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั
จ ำนวนเงิน 7,682,612.15 บำท และ 7,780,892.57 บำท ตำมล ำดบับริษทับนัทึกผลต่ำงรำคำซ้ือกบัรำคำตำม
บญัชีจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษทั ปัญจวฒันำมำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั ไวใ้นบญัชี “ผลต่ำงจำก
กำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรรำคำทุนจ ำนวนรวม 134.90 ล้ำนบำท 
และ 67.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำจนครบอำยกุำรใชง้ำนแลว้แต่ยงัใชง้ำนไดอ้ยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีได้มำข้ำงต้น บำงส่วนได้จ  ำนองเป็นหลักประกันสินเช่ือท่ีได้รับจำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 13 และ 15 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรท ำประกนัวินำศภยัเพื่อคุม้ครอง
ให้แก่สินทรัพย์ถำวรเหล่ำน้ี ได้แก่ ยำนพำหนะทั้ งหมด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตั้ งอยู่ท่ีกรุงเทพฯ
สมุทรสำครและชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำนท่ีตั้งอยูก่รุงเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินและบริษทัลีสซ่ิง 
ส่วนของกำรท ำประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

 
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 56  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 
(โอนกลบั) 

 ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,907  2,526  -  -  19,433 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง -  325  -  -  325 

 รวม 16,907  2,851  -  -  19,758 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 9,397  1,406  -  -  10,803 

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ 23        (35) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,533        8,920 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,414  2,380  (125)  238  16,907 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง -  238  -  (238)  - 
 รวม 14,414  2,618  (125)  -  16,907 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 7,949  1,573  (125)  -  9,397 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (7)        23 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,458        7,533 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,535  2,489  -  -  19,024 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง -  325  -  -  325 
 รวม 16,535  2,814  -  -  19,349 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 9,294  1,362  -  -  10,656 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,241        8,693 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,042  2,380  (125)  238  16,535 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง -  238  -  (238)  - 
 รวม 14,042  2,618  (125)  -  16,535 
หกัตดัจ ำหน่ำยสะสม 7,856  1,563  (125)  -  9,294 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,186        7,241 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,406  1,573  1,362  1,563 

 
12.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2557   2556   2557   2556 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   6,775  7,133  6,457  6,608 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (12,833)  (14,119)  (12,543)  (11,730) 

  (6,058)  (6,986)  (6,086)  (5,122) 

 
กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 614  472  -  1,086 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,811  (1,541)  -  1,270 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,708  711  -  4,419 

รวม 7,133  (358)  -  6,775 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 12,021  812  -  12,833 
 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 2,098  -  (2,098)  - 

รวม 14,119  812  (2,098)  12,833 

สุทธิ (6,986)      (6,058) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 403  211  -  614 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,115  (304)  -  2,811 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,222  486  -  3,708 

รวม 6,740  393  -  7,133 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11,389  632  -  12,021 
 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 691  1,407  -  2,098 

รวม 12,080  2,039  -  14,119 

สุทธิ (5,340)      (6,986) 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 614  472  -  1,086 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,286  (1,334)  -  952 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,708  711  -  4,419 

รวม 6,608  (151)  -  6,457 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11,730  813  -  12,543 

รวม 11,730  813  -  12,543 

สุทธิ (5,122)      (6,086) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินคำ้คงเหลือ 403  211  -  614 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,383  (97)  -  2,286 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3,222  486  -  3,708 

รวม 6,008  600  -  6,608 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11,099  631  -  11,730 

รวม 11,099  631  -  11,730 
สุทธิ (5,091)      (5,122) 

 
13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 397,000  305,000  395,000  305,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 40,293  26,988  34,567  26,988 
 รวม 437,293  331,988  429,567  331,988 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั้นกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 4 แห่ง และกบัธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีวงเงิน110 ล้ำนบำทอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน วงเงิน 610 ลำ้นบำท อตัรำ
ดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและท ำทรัสต์รีซีทส ำหรับกำรสั่งซ้ือ
เคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศ วงเงิน 101 ลำ้นบำท (รวมวงเงินทั้งส้ิน 821 ลำ้นบำท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีวงเงินเบิกเกินบญัชีรวมวงเงิน70 ลำ้นบำท
อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินรวมวงเงิน 465 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และท ำทรัสต์รีซีทส ำหรับกำร
สั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 305 ลำ้นบำท (รวมวงเงินทั้งส้ิน 840 ลำ้นบำท) 

  เงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศส่ีแห่งค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัวินำศภยัทรัพยสิ์นดงักล่ำว 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 10) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

14. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 

เงินมดัจ ำค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 71,288  12,738  71,288  12,738 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,385  14,461  1,717  9,084 

รวม 82,673  27,199  73,005  21,822 

 
15. เงินกูย้มืระยะยำว 

   เงินกูย้มืระยะยำวประกอบดว้ย 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 56 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31ธ.ค. 57 

1. วงเงินกู ้ 85.00 ลำ้นบำท  45,718  -  (18,240)  27,478 
2. วงเงินกู ้ 45.00 ลำ้นบำท  14,637  -  (9,000)  5,637 
3. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  27,994  -  (8,004)  19,990 
4. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  33,480  -  (8,880)  24,600 
5. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  73,300  -  (16,080)  57,220 
6. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  60,800  -  (12,000)  48,800 
7. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  26,550  47,307  (553)  73,304 
8. วงเงินกู ้147.20 ลำ้นบำท  97,531  44,349  (29,400)  112,480 
9. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท  -  8,121  -  8,121 

10. วงเงินกู ้ 30.00 ลำ้นบำท  22,430  -  (5,842)  16,588 
11. วงเงินกู ้ 13.70 ลำ้นบำท  -  6,850  -  6,850 
รวม  402,440  106,627  (107,999)  401,068 
หกัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (110,756)      (122,078) 
 สุทธิ  291,684      278,990 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 56 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 57 

1. วงเงินกู ้ 85.00 ลำ้นบำท  45,718  -  (18,240)  27,478 
2. วงเงินกู ้ 45.00 ลำ้นบำท  14,637  -  (9,000)  5,637 
3. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  27,994  -  (8,004)  19,990 
4. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  33,480  -  (8,880)  24,600 
5. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  73,300  -  (16,080)  57,220 
6. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  60,800  -  (12,000)  48,800 
7. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  26,550  47,307  (553)  73,304 
8. วงเงินกู ้147.20 ลำ้นบำท  97,531  44,349  (29,400)  112,480 
9. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท  -  8,121  -  8,121 
รวม  380,010  99,777  (102,157)  377,630 
หกัส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (104,904)      (114,559) 
 สุทธิ  275,106      263,071 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสองแห่ง (วงเงิน 662.7 ลำ้นบำท) 
ประกอบดว้ย 

วงเงินกูท่ี้ 1(วงเงิน 85 ลำ้นบำท)  เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืม
จ ำนวนเงินตน้ 85 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด
มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน โดย
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554 ถึงเดือนธนัวำคม 2554 ช ำระงวดละ 
467,000.00บำท เดือนมกรำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 
ช ำระงวดละ 1,520,000.00บำท และเดือนมิถุนำยน 2559 ช ำระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

วงเงินกูท่ี้ 2(วงเงิน 45 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืม
จ ำนวนเงินตน้ 45 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด
มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน โดย
ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559ช ำระงวดละ 
750,000.00บำท และเดือนกรกฎำคม 2559ช ำระส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

วงเงินกูท่ี้ 3 (วงเงิน 40 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมวงเงิน 40 
ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำรผ่อนช ำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  667,000.00 
บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระในงวด
แรกวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2555  

วงเงินกูท่ี้ 4(วงเงิน 40 ลำ้นบำท)  
 

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

วงเงินกูท่ี้ 5 (วงเงิน 80 ลำ้นบำท) เม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2555 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  
1,340,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 

วงเงินกูท่ี้ 6(วงเงิน 60.80 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2556บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 60.80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ 
1,000,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2557  

วงเงินกูท่ี้ 7 (วงเงิน 80 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 80 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำร
ผ่อนช ำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ีย 48 งวดเดือน งวดละ  
1,650,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2557  

วงเงินกูท่ี้ 8 (วงเงิน 147.20 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมจ ำนวน
เงินตน้ 147.20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มี
กำรผ่อนช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ  
2,450,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดย
เร่ิมช ำระในงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2557  

วงเงินกูท่ี้ 9(วงเงิน  41 ลำ้นบำท) เม่ือวนัที่ 9 เมษำยน 2557 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงิน จ ำนวน
เงินตน้ 10.80 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มี
กำรผ่อนช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ 
180,000.00 บำท โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 
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วงเงินกูท่ี้ 10 (วงเงิน 30 ลำ้นบำท)  
 

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

วงเงินกูท่ี้ 11 (วงเงิน13.7 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศไดท้  ำ
สัญญำกู้ยืมเงิน จ ำนวนเงินต้น 6.85 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ีย
ตำมท่ีธนำคำรก ำหนด มีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ีย 
60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุดทำ้ยช ำระส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 

วงเงินกูท่ี้ 12(วงเงิน  48 ลำ้นบำท) เม่ือวนัท่ี  24 มิถุนำยน  2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงใน
ประเทศได้ท ำสัญญำกูย้ืมเงิน ร่วมกนัจ ำนวนวงเงิน 48 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีธนำคำรก ำหนดมีกำรผอ่นช ำระคืนเงินตน้ไม่
รวมดอกเบ้ีย 60 งวดเดือน งวดละ 800,000.00 บำทณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่มีกำรเบิกใช ้

 
 เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัและ/หรือเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกันภยั
ทรัพยสิ์นดงักล่ำว เพื่อใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 10)เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำ
ดอกเบ้ีย ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรพำณิชย ์
 บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (debt to equity ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่ำ ถึงส้ินปี 2556 (หลงัจำกนั้นไม่เกิน 1.5 
เท่ำ) อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (debt service coverage ratio) ไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เท่ำ อตัรำส่วน
สภำพคล่อง : สินทรัพยห์มุนเวียนรวมต่อหน้ีสินหมุนเวียนรวม (current ratio) หลงัหกั CPLTD ไม่ต ่ำกวำ่ 1 
เท่ำ และอตัรำส่วนมูลค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ (A/R) บวกกบัสินคำ้คงคลงัหำรดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้ (A/P) บวกกบัเงินกู้
ระยะสั้นท่ีมีอยูก่บัผูใ้หกู้ต้อ้งมำกกวำ่ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำวงเงิน 
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 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2557 บริษทัไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทำงกำรเงินจำก
สถำบนักำรเงินผูใ้หกู้แ้ห่งหน่ึง ดงัน้ี 
 - ยกเลิกเง่ือนไขกำรควบคุมอตัรำส่วนมูลค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ (A/R) บวกกบัสินคำ้คงคลงัหำรดว้ยเจำ้หน้ี

กำรคำ้ (A/P) บวกกบัเงินกูร้ะยะสั้นท่ีมีอยูก่บัผูใ้หกู้ต้อ้งมำกกวำ่ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำ
วงเงิน 

 -  อนุโลมกำรปฏิบติัไม่ไดต้ำมเง่ือนไขทำงกำรเงินส ำหรับปี 2556 บำงขอ้ 
 -  อนุมติัใหเ้ปล่ียนเง่ือนไขทำงกำรเงิน ส ำหรับปี 2557 โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

1) บริษทัฯจะด ำรงอตัรำส่วนสภำพคล่อง (current ratio)โดยค ำนวณจำกสินทรัพยหมุนเวียนหำร
ดว้ย  หน้ีสินหมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไวใ้นอตัรำส่วนไม่ต ่ำกวำ่ 0.70 เท่ำ และตั้งแต่ปี 
2558 เป็นตน้ไป ในอตัรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1 เท่ำ 

2) บริษทัฯจะด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) ไวใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ 2.0 
เท่ำ และตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ในอตัรำส่วนไม่เกิน 1.5 เท่ำ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 0 เท่ำ 

3) บริษทัฯจะด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไวใ้นอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ 1 เท่ำ 
และตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป ในอตัรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เท่ำ 

  
16. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสัญญำเช่ำทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2557  2556 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,919  674  -  8,593  10,947  1,092  -  12,039 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั                
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 6,305  172  -  6,477  13,456  775  -  14,231 
  รวม 14,224  846  -  15,070  24,403  1,867  -  26,270 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภำษีซ้ือ 

รอตดั 
 ยอดช ำระ 

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 7,919  674  -  8,593  10,084  1,081  -  11,165 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั                
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 6,305  172  -  6,477  13,456  775  -  14,231 
  รวม 14,224  846  -  15,070  23,540  1,856  -  25,396 
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  ในระหว่ำงปี 2557 และ 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 1 สัญญำ และ 7 สัญญำ เพื่อซ้ือ
ยำนพำหนะและเคร่ืองจกัร มูลค่ำตำมสัญญำ 918,240.00 บำท และ 5,827,392.00 บำท ตำมล ำดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเคร่ืองจกัร ใน
ลกัษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศรวม 5 แห่ง จ ำนวน 17 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็นเงิน 41,495,681.54 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผอ่นช ำระ 36 - 60 งวดเดือน จ่ำยช ำระ
งวดเดือนละ 800,593.36 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิ
ในกำรเลือกท่ีจะซ้ือทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเม่ือส้ินสุดตำมสัญญำเช่ำได้ทั้ ง 17สัญญำ เป็นเงินรวม 
8,620,903.20 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ 
ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำดงักล่ำว 

  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
17. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำตน้ปี 20,748  18,090  19,186  16,823 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 4,203  3,055  3,966  2,760 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหวำ่งปี -  (397)  -  (397) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี 24,951  20,748  23,152  19,186 

 
  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขำย 1,661  1,677  1,479  1,438 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 490  (5)  480  (18) 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 1,353  790  1,353  790 
 3,504  2,462  3,312  2,210 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 699  593  654  550 
รวม 4,203  3,055  3,966  2,760 
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  ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

อตัรำคิดลด 3.75%  3.75% 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3%  3% 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำนรำยเดือน 6 - 18%  6 - 18% 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำนรำยวนั 15 - 85%  15 - 85% 
อตัรำกำรทุพพลภำพ 5% ของตำรำง  5% ของตำรำง 
 อตัรำมรณะ  อตัรำมรณะ 

 
18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

  ตำมบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซ่ึงก ำหนดให้บริษัทจัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยดว้ยจ ำนวนเงินไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิทุกครำวท่ีมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่
ส ำรองน้ีจะมียอดเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
19. กำรจดัสรรก ำไรสะสม 
  บริษทัใหญ่ 
  ปี 2557 

 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2557 ท่ีประชุมมีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวน
เงินรวม 55,199,400.00 บำท และให้มีกำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของก ำไรส ำหรับปี โดย
จดัสรรเพิ่มคิดเป็นจ ำนวนเงิน 5,052,158.32 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2557 
 

  ปี 2556 
 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 ท่ีประชุมมีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวน
เงินรวม 82,796,730.00บำท และโดยมีกำรจดัสรรส ำรองตำมกฏหมำยร้อยละ 5 ของก ำไรส ำหรับปีในงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 โดยจดัสรรเพิ่มคิดเป็นจ ำนวนเงิน 9,238,051.29 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 บริษทัยอ่ย 
 ปี 2557 
  ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 

24 พฤศจิกำยน 2557 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ในอตัรำหุ้นละ 
3,333.33 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 40,000,000.00 บำท และให้มีกำรจดัสรรส ำรองตำมกฏหมำยร้อยละ10 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ โดยจดัสรรเพิ่มคิดเป็นจ ำนวนเงิน 2,583,631.00 บำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2557 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกัด 
(บริษทัย่อย) เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2557 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 ในอตัรำหุ้นละ 500 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 5,000,000.00 บำท และให้มีกำรจดัสรรส ำรอง
ตำมกฏหมำยร้อยละ10 ของทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ โดยจดัสรรคิดเป็นจ ำนวนเงิน 100,000.00 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2557 
 

20. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
   ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2554 ท่ีประชุมมี

มติอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมขอ้บงัคบัตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2544 
ฉบบัลงวนัท่ี 24 มีนำคม 2546 โดยแต่งตั้งบริษทัหลักทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม ไทยพำณิชย์ จ  ำกัด เป็น
ผูจ้ดักำรกองทุน 

 
   รำยกำรค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3,881  3,669  3,671  3,474 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
21. วงเงินสินเช่ือ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินส่ีแห่ง

หลำยวงเงินรวมทั้งส้ินเป็นวงเงิน1,780.70 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำและ1,449.50 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบัโดยมีวตัถุประสงคห์ลำยประกำร ไดแ้ก่ สินเช่ือเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญำใช้
เงิน เงินกูย้มืระยะยำว กำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัและกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและท ำทรัสตรี์
ซีท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรเบิกใชแ้ลว้หลำยวงเงินรวมเป็นเงินกูย้ืมทั้งส้ิน
1,154.78 ลำ้นบำทคงเหลือวงเงิน 606.49 ลำ้นบำท วงเงินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้ำงบนท่ีดินของบริษทั(ดูหมำยเหตุขอ้ 10) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่
สถำบนักำรเงินแห่งนั้น 

 
22. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรของบริษทั 
ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี ่ยวขอ้งและค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 
23. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
  23.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินได ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2,920  15,495  -  13,718 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 1,170  (31)  963  (31) 
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร        

 เปล่ียนแปลงของอตัรำภำษี -  -  -  - 
 รวม 4,090  15,464  963  13,687 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

  23.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงภำษีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
    ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 39,498  160,087  17,688  114,730 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 7,900  32,017  3,537  22,946 
รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
  กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
    ก ำไรทำงภำษี 2,390  2,396  2,296  2,392 
 ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณ        
  ก ำไรทำงภำษี        
  -  ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (15,493)   (18,395)  (4,570)   (11,226) 
  -  ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พิ่มในทำงภำษี (473)  (453)  (9,458)  (425) 
 อ่ืนๆ 9,766  (101)  9,158  - 
รวมรำยกำรกระทบยอด (3,810)  (16,553)  (2,574)  (9,259) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 4,090  15,464  963  13,687 

 
  23.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 2557  2556 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 39,498    160,087   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 7,900  20.00  32,017  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (3,810)  (9.65)  (16,553)  (10.34) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 4,090  10.35  15,464  9.66 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 17,688    114,730   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 3,537  20.00  22,946  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (2,574)  (14.55)  (9,259)  (8.07) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 963  5.45  13,687  11.93 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

24. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        
 และงำนระหวำ่งท ำ (39,326)  (4,426)  (34,741)  (2,353) 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 115,154  80,064  235,966  197,971 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,216,069  1,057,611  1,037,854  901,386 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 364,969  284,038  329,063  256,853 
ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 126,090  97,452  110,114  83,526 

 
25. ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (พนับำท) 35,490  144,712  16,725  101,043 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 552,000  552,000  552,000  552,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.06  0.26  0.03  0.18 

 
26. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

สินทรัพย ์รำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน
หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตำมส่วนงำน ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับผูบ้ริหำร 
กลุ่มบริษทัประเมินควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมอตัรำก ำไรขั้นตน้  
 
ส่วนงำนท่ีรำยงำน 

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

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
27. สัญญำเช่ำระยะยำว 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำระยะยำวดงัน้ี 
  27.1 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนกับ บริษทัแห่งหน่ึงใน

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน(เทียนจิน) เป็นเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2554 
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 694,178.89บำท ในปี 2557 และ
เดือนละ 710,223.65 บำท ในปี 2556 และ(129,707หยวน อัตรำแลกเปล่ียนณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 5.3519 บำทต่อหยวน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เท่ำกบั 5.4756 
บำทต่อหยวน) 

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

  27.3 บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั มิลล์แพค จ ำกดั ในอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 
120,000 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2555 ถึง วนัท่ี 31 มกรำคม 2558 
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำทรัพยสิ์นและบริกำรตำม

สัญญำคงเหลือสรุปดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
จ่ำยช ำระภำยใน        
1 ปี 9,942  10,135  -  - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,637  20,981  -  - 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  -  - 

 
28. สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติักำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัใหญ่ 
 ปี 2554 
  บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบตัรท่ี 1

ได้อนุมัติเม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2552 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก และช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงดำ้นภำษีท่ีไดรั้บยกเวน้ไดแ้ก่ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี  
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
 ปี 2555 

บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบตัรท่ี 2 ได้
อนุมติัเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2555 เพื่อผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติก และช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก สิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีท่ี
ไดรั้บยกเวน้ไดแ้ก่ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี  

 

  

ปี 2557 
  บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบตัรท่ี3

ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2557 เพื่อผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสติก และช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก สิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีท่ี
ไดรั้บยกเวน้ไดแ้ก่ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี  

  ในฐำนะท่ีเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด
ในบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
 บริษทัยอ่ย 
 ปี 2554 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนเป็นบัตรท่ี 1 ได้อนุมัติเม่ือวนัท่ี 26 กันยำยน 2554 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงดำ้นภำษีท่ีไดรั้บยกเวน้ไดแ้ก่ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

  

ปี 2555 
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนเป็นบัตรท่ี 2 ได้อนุมัติเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2555 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกส ำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงดำ้นภำษีท่ีไดรั้บยกเวน้ไดแ้ก่ กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้นไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี

  

   
  ในฐำนะท่ีเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด

ในบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
29. กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2557  2556 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 28) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 28) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 633,668  1,661,240  2,294,908  572,722  1,536,439  2,109,161 
 รำยไดอ่ื้น 882  4,761  5,643  3,999  3,050  7,049 
 รวมรำยได ้ 634,550  1,666,001  2,300,551  576,721  1,539,489  2,116,210 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 28) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 28) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 633,668  1,514,924  2,148,592  572,722  1,389,621  1,962,343 
 รำยไดเ้งินปันผล -  44,988  44,988  -  -  - 
 รำยไดอ่ื้น 789  6,700  7,489  3,758  4,749  8,507 
 รวมรำยได ้ 634,457  1,566,612  2,201,069  576,480  1,394,370  1,970,850 
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30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  เคร่ืองมือทำงกำรเงินหมำยถึงสัญญำใดๆท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึงและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลำเดียวกนั 
  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสำระส ำคญัและนโยบำยกำร

บริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบำยในกำรให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีดี โดยจ ำนวนท่ีอำจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

 
 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงิน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ควำมเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัย่อยเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศเน่ืองจำก
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด
บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

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

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ค่ำซ้ือสินคำ้และเคร่ืองจกัรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557
เฉพำะบริษทัมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับญัชีเจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินคำ้จำกประเทศจีน จ ำนวน 330,739.24 ยโูร ท่ีอตัรำแลกเปล่ียน 41.50 บำทต่อ 
1 ยโูร (ดูหมำยเหตุ 31) 
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 ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  362,458.52  33.1132 
ยโูร  124,705.42  40.3552 
เยน  1,306,500.00  0.276511 
หยวน  2,183,430.21  5.3519 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสิน 
 

 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  362,458.52  33.1132 
ยโูร  123,264.07  40.3552 
เยน  1,306,500.00  0.276511 

 
 ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  547,847.73  32.9494 
ยโูร  152,147.71  45.3223 
หยวน  2,651,294.57  5.4756 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  หน้ีสิน 
 

 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  546,617.73  32.9494 
ยโูร  152,147.71  45.3223 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึงจ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกรำคำตลำดท่ีก ำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำยติุธรรม 
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31. สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
  สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้มีไวเ้พื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก

ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 เฉพำะบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำร

สั่งซ้ือสินคำ้จำกประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 30) ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 
ยโูร  330,739.24  41.50 บำท  

 
32. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทั คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมและกำรด ำรงไว ้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 
33. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนภำยหนำ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

33.1 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้ธนำคำรในประเทศสองแห่งออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ
ในโรงงำนเป็นจ ำนวน 15.29 ลำ้นบำท 

33.2 บริษทัได้ให้ธนำคำรผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือค ้ ำประกันสัญญำซ้ือขำยของ
บริษทักบับริษทัคู่สัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 100.68 ลำ้นบำท 

33.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ไดม้ำซ่ึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน
เงิน 43.90 ลำ้นบำท 

 
34. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

   บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม ่

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ            
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,133  (7,133)  -  6,608  (6,608)  - 

 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14,119  (7,133)  6,986  11,730  (6,608)  5,122 

 
  บริษทัไม่มีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 
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35.  มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม 2558 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำร เ งินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกร
แร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน

กิจกำรอ่ืน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี

ควำมเก่ียวขอ้งอย่ำงเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรม
ด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได้-กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพ

ทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ีเก่ียวกบั

รูปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงเร่ือง 

สัมปทำนบริกำร 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมี
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและ      
ปฎิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2557)เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิต
ส ำหรับเหมืองผวิดิน 
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  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

   
  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำตรฐำนกำร

บญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติั 
 
36.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2558 ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558  พิจำรณำอนุมติัในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 1) กำรจ่ำยหุน้ปันผล 
อนุมติัใหบ้ริษทัจ่ำยหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จ ำนวนไม่เกิน 22,080,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้

หุ้นละ 0.50 บำท ในอตัรำ 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 11.04 ลำ้น
บำท  

 2) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวนไม่เกิน 11.04 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรจดัสรรหุ้นปัน

ผลใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
37. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2558 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร 
 
ประวตักิรรมการ  

 
ดร.ด าริ สุโขธนัง 
 

ต าแหน่ง                    : ประธานกรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

อายุ  : 65 ปี 
การศึกษา  :  
-  ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค(เกียรตินิยม) คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาโท Ceramic Engineering,  
 University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
-  ปริญญาเอก Ceramic Engineering  
 University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
-  ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี44 
-  ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง (นบส.) รุ่น 14 ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน 

การอบรม   : 
-  หลกัสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นท่ี 

DCP70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสูตร Financial Statement for Director FSD 20/2013  
ประสบการณ์การท างาน : 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั   :    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

-  ปี 2552 – ปัจจุบนั   :    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2554 – 2557        :    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2551 - 2552         :    ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 

-  ปี 2546 - 2551         :   รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  ปี 2543 – 2546        :    ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  ปี 2542 – 2543        : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   
 -  บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :    ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กรกฎาคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 0.05 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ 
 

ต าแหน่ง  : รองประธานกรรมการ/กรรมการ 
อายุ  : 75 ปี 
การศึกษา  :  
-  ประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนสวา่งวทิยา 
การอบรม 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 90/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 
ประสบการณ์การท างาน  
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
-  ปี 2546 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั เอลิแกน็ซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
-  ปี 2530 – 2554 : กรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
 -  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
-  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มีนาคม 2554 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- เป็นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ 
- เป็นบิดานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ 
- เป็นบิดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 18.49 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ 
 

ต าแหน่ง : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

อายุ  : 49 ปี 
การศึกษา  :  
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  -  ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 32/2003 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์การท างาน  

-  ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 

- ปี 2557 – ปัจจุบนั   : กรรมการ 

  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 

-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน) พลาสติก

จ ากดั 

-  ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 

-  ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั ปัญจวฒันามาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 

-  ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั ธรรมานามยัเฮลทค์ูซีน จ ากดั 

-  ปี 2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จ ากดั 

-  ปี 2554 – ปี 2557 : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน

กรรมการบริหาร 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน)-  ปี 2547 – 2554 :

 กรรมการ 

  บริษทั เอลิแกน็ซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

-  ปี 2530 –  2554 : กรรมการ 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :  
-  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั  
 -  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 

-  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน) พลาสติกจ ากดั 
-  บริษทั ปัญจวฒันามาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 

-  บริษทั ธรรมานามยัเฮลทค์ูซีน จ ากดั 

-  บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จ ากดั 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 พฤศจิกายน 2530 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- เป็นบุตรของนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ 
- เป็นพี่ชายนายสาธิต เหมมณฑารพ 
- เป็นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 13.07 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นางมาล ีเหมมณฑารพ 
 

ต าแหน่ง  : กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ี
 บริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย 

                                                  งานบริหารและพฒันาองคก์ร 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

อายุ  : 71 ปี 
การศึกษา  :  
- ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นแพว้วทิยา 
การอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 90/2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์การท างาน : 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงาน
บริหารและพฒันาองคก์ร 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 
-  ปี 2533 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั เอลิแกน็ซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก 

จ ากดั 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
-  ปี 2554 – ปี 2557 : กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน)การด ารงต าแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
 -  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
-  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน) พลาสติกจ ากดั 
-  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 
-  บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
-  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มีนาคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- เป็นภรรยานายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ 

- เป็นมารดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 20.00 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ขาย 60,977,428 หุน้ 
 

 
นายสาธิต เหมมณฑารพ 
 

ต าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อายุ : 47 ปี 
การศึกษา  :  
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
การอบรม 
-  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 11/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 121/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น
ท่ี 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Purposefully Designing a winning culture 
- หลกัสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 
ประสบการณ์การท างาน 
-  ปี 2554- ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง/ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

-  ปี 2538 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั  : กรรมการ 
  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2546 – 2554 : กรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2536 - 2546 : กรรมการบริหาร 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2534 - 2536 : ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2533 - 2534 : พนกังานฝ่ายขาย 
  บริษทั ซีพี อินเตอร์เทรด จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
 -  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั 
 -  บริษทั พีเจดบับลิว ฟู้ ดแพค็ จ ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 ตุลาคม 2535 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- เป็นบุตรของนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ 
- เป็นนอ้งชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 7.73 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ซ้ือ 34,661,428 หุน้ 
 
 ดร.พรุิฬห์  เหมมณฑารพ 
 
ต าแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
อายุ : 40 ปี 
การศึกษา  :  
-  ปริญญาตรี วศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิริน
ธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท Engineering Management, University of 
Missouri-Rolla 

-  ปริญญาเอก Engineering Management, University of 
Missouri-Rolla 

-  หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 
13/2014 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

-  ประกาศนียบตัรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับ
นกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11/2013 สถาบนัพระปกเกลา้ 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 90/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 150/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Director Breakfast Talk รุ่นท่ี 2/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Financial Statements for Director รุ่นท่ี 13/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

 
ประสบการณ์การท างาน : 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบริหารความ

เส่ียง/ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
- ปี 2556 – ปัจจุบนั  : กรรมการ 
  บริษทั คอมโพสิต โฮลด้ิง จ ากดั 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั เอลิแกน็ซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ากดั 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก 

จ ากดั 

-  ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ 

  บริษทั ธรรมานามยัเฮลทค์ูซีน จ ากดั 
-  ปี 2554 – 2556 : กรรมการบริหาร/ รองประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร/ ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบติัการและห่วงโซ่อุปทาน 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2551 - 2554 : กรรมการ/ ผูอ้  านวยการสายงานการ

ผลิต/ผูอ้  านวยการสายงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย/์บริษทั ปัญจวฒันา
พลาสติก จ ากดั 

 
-  ปี 2547- ปี2551 : ผูอ้  านวยการหลกัสูตรการจดัการ

มหาบณัฑิต 
  วทิยาลยัการจดัการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  ปี 2545 - 2547 : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั เจียเมง้มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
-  บริษทั ปัญจวฒันา(เทียนจิน) พลาสติกจ ากดั 
-  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

-  บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ากดั 

-  บริษทั คอมโพสิต โฮลด้ิง จ ากดั 

-  บริษทั ธรรมานามยัเฮลทค์ูซีน จ ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 มกราคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- เป็นบุตรของนายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ 
- เป็นนอ้งชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นนอ้งชายนายสาธิต เหมมณฑารพ 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 6.22 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ซ้ือ 26,316,000 หุน้ 

 
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี 
 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

อายุ : 50 ปี 
การศึกษา : 
-  ปริญญาตรี วทิยาการจดัการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  Mini Master of Management Program  NIDA, University of 

California at Berkeley, USA 
การอบรม 
-  หลกัสูตร  Director Certification Program รุ่นท่ี 96/2007 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 27/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 62/2007 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นท่ี 1/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 
9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นท่ี 6/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk  
รุ่นท่ี 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์การท างาน  
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

-  ปี 2540 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั แทก็ซ์สเปเชียลลิสท ์จ ากดั 
-  ปี 2539 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั บางกอกเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ 

จ  ากดั 
-  ปี 2550 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
  บริษทั กรุ๊ปลิส จ ากดั (มหาชน) 
-  ปี 2549 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
  บริษทั โกลเบลก็ โฮลด้ิง แมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
-   บริษทั แทก็ซส์เปเชียลลิสท ์จ ากดั 
-   บริษทั บางกอกเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ  ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 มกราคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 0.05 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 

ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ : 51 ปี 
การศึกษา  
-  ปริญญาตรี  สาขาวทิยาศาสตร์(เคมีวศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน  สถาบนัการศึกษา  University of 
Mississippi, 

- หลกัสูตร Director Accreditation   Program (DAP) รุ่นท่ี 
35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นท่ี 12/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Compensation Survey รุ่นท่ี 1/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น
ท่ี 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์การท างาน 
-  ปี 2554  - ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั
(มหาชน) 

-  ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

  บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์
แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั(มหาชน) 

-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการการ
ตรวจสอบ 

  บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2552 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
-  ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
-  ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั เจตาแบค จ ากดั 
-  ปี 2549 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2550 – 2553 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
-  ปี 2547 – 2549 : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   
- บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ  ากดั
(มหาชน) 

- บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
-  บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
-  สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์
-  บริษทั เจตาแบค จ ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 มกราคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 0.03 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 
 
 นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน 
 
ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อายุ : 46 ปี 
การศึกษา :  
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสาตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas 
การอบรม 
-  หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นท่ี 70/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น
ท่ี 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  รายงานผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ประสบการณ์การท างาน 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

- ปี 2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ 
  บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด 

จ ากดั  
-  ปี 2547 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั นูนา จ ากดั 
-  ปี 2554 – 2557 : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2548 – 2552 : กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั โกลเบลก็ โฮลด้ิง แมนเนจ

เมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
-  ปี 2545 – 2548 : ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ส านกั

คณะกรรมการ 
  บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ  ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2544 – 2545 : ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
  ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 
-  ปี 2543 – 2544 : เจา้หนา้ท่ีอาวโุส ฝ่ายลูกคา้สถาบนั 
  บริษทัหลกัทรัพย ์เจ เอฟ ธนาคม 

จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท จ ากัดอื่น :   
-  บริษทั นูนา จ ากดั 
-  บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จ ากดั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 มกราคม 2554 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น  : ร้อยละ 0.05 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 
 
ประวตัผู้ิบริหาร 

 
นายเชาวพงษ์ พพิฒัน์เจษฎากุล 
 

ต าแหน่ง : ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฎิบติัการ 
อายุ : 52 ปี 

การศึกษา :  
-  ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บญัฑิต (สาขาอุตสาหกรรม) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฎิบติัการ 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2555 – 2557 : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
  Summit Sanwa Auto Alliance 

(Wuhan) Co., Ltd. (China) 
-  ปี 2551 – 2555 : ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฎิบติัการ 
  บริษทั โยชิโน มุ่งพฒันา (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
-  ปี 2546 – 2551 : ผูจ้ดัการโรงงานอาวโุส 
  บริษทั ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

จ  ากดั 
-  ปี 2538 – 2546 : ผูจ้ดัการทัว่ไป 
  บริษทั โซนี แมกเนติค โปรดกัส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ปี 2536 – 2538 : ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
           บริษทั ตา้ถุง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
 
นางพริม ชัยวัฒน์ 
 

ต าแหน่ง : ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและ
การเงิน /เลขานุการบริษทั 

อายุ : 39 ปี 
การศึกษา :  
-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรม 
-  หลกัสูตรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกบับริษัท
จด ทะเบียน รุ่นท่ี 11/2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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-  หลกัสูตรผู้ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 29/2014 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย  

-  หลกัสูตร Company Secretary Program รุ่นท่ี 37/2010 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Effective Minute Taking รุ่นท่ี 19/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 37/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นท่ี 6/2011 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

-  หลกัสูตร การวเิคราะห์หลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายควบรวม
กิจการ ศูนยส่์งเสริมพฒันาความรู้ตลาดทุน ( 13-14 กรกฎาคม 
2556) 

-  หลกัสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ( 13-14 มิถุนายน 2556)  

-  การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร รุ่นท่ี 5 โดยสภาวชิาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั  :       ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและ

การเงิน/เลขานุการบริษทั 
-  ปี 2554 – 2557 : ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน/

เลขานุการบริษทั 
 บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2551 – 2554 : ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2549 – 2550 : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2546 – 2549 : หวัหนา้ส่วนงานงบประมาณและ

การเงิน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2544 – 2545 : Senior Tax Auditor 
  Ernst & Young Corporate 
-  ปี 2540 – 2544 : Senior Auditor 
           Ernst & Young Office Limited 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.06 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด-สาขา
สมุทรสาคร 

อายุ : 41 ปี 
การศึกษา : 
-   ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด-สาขา

สมุทรสาคร 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2539 – 2554 : ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.06 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นายเสกสรรค์ สินบันลอืกุล 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานวจิยัและพฒันา 
อายุ : 41 ปี 
การศึกษา : 
-  ปริญญาตรี เทคโนโลยพีลาสติก  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานวจิยัและพฒันา 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2539 – 2554 : ผูอ้  านวยการสายงานวจิยั และพฒันา 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.06 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 
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นางสาวเพญ็จันทร์ โตบารมีกุล 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ - สาขา
ชลบุรี 

อายุ : 48 ปี 
การศึกษา : 
-  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัสยาม 
ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการและ

ห่วงโซ่อุปทาน-สาขาชลบุรี 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2553 – 2554 : ผูอ้  านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2546 – 2552 : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2544 – 2546 : ผูจ้ดัการฝ่ายขนส่งและบริการ 
  บริษทั วชัรบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
-  ปี 2539 – 2543 : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติกจ ากดั 
-  ปี 2538 – 2539 : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะห์ตน้ทุนและ 

บรรจุภณัฑ ์
  บริษทั ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม 

จ ากดั 
-  ปี 2531 – 2537 : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
  บริษทั ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม 

จ ากดั 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.06 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 

 
นางกรรณิกา เจนจุลพร 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานปฎิบติัการ - สาขา
สมุทรสาคร 

อายุ : 50 ปี 

การศึกษา :  
-  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน :  
-  ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานจดัซ้ือ/ 

ผูอ้  านวยการสายงานปฎิบติัการและ
ห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร 

  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั
(มหาชน) 

-  ปี 2553 – 2554 : ผูอ้  านวยการสายงานจดัซ้ือ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2539 – 2552 : ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2540 – 2545 : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2538 – 2540 : ผูจ้ดัการหอ้งโม่ผสม 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2536 – 2538 : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.05 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ขาย 50,000 หุน้ 
 

 
นายอษัฎา แก้วรักษ์ 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด-สาขา
ชลบุรี 

อายุ : 50 ปี 
การศึกษา :  
-  ปริญญาตรี การตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2555 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด-สาขา

ชลบุรี 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2549 – 2554 : ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด-สาขาชลบุรี 
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  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
-  ปี 2548 : ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
  บริษทั โซลาตรอน จ ากดั (มหาชน) 
-  ปี 2547 : ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
  บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิช

ช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
-  ปี 2540 – 2546 : ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
  บริษทั ไดโดมอน กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.02 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 
 

 
นางนิชาลกัษณ์ เหมือนเผือก 
 

ต าแหน่ง : ผูอ้  านวยการสายงานประกนัคุณภาพ 
อายุ : 39 ปี 
การศึกษา :  
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
-  ปี 2557 – ปัจจุบนั : ผูอ้  านวยการสายงานประกนัคุณภาพ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั

(มหาชน) 
-  ปี 2555 – 2557 : ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
  บริษทั ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 

จ  ากดั 
-  ปี 2550 - 2555 : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
  บริษทั โซน่ี ดีไวซ์ เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ปี 2540 - 2549 : วศิวกรตรวจสอบคุณภาพ 
  บริษทั โซน่ี ดีไวซ์ เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ  0.00 
การซ้ือขายหุ้นระหว่างปี : ไม่มี 
 

ประวตัหิัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
นางชญานิศา  บุญม ี

 
อายุ : 29 ปี 
การศึกษา :  
-  ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

การอบรม 
-  การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร รุ่นท่ี 5 โดยสภาวชิาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

-  โครงการอบรมเพื่อรับวฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Certificate Program: IACP) รุ่นท่ี 9 โดยสภา
วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

-  ประกาศนียบตัร Business Management for Internal Audit รุ่น
ท่ี 3 โดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์ท างาน 
- ปี 2556 – ปัจจุบนั : หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2555 – 2556 : เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในอาวโุส 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2554 – 2555 : เจา้หนา้ท่ีบญัชีอาวโุส 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) 
-  ปี 2551 – 2554 : เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
  บริษทั คิงฟิชเชอร์ จ  ากดั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี 
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รายงานประจ าปี 2557 บริษทัปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม 
 

รายช่ือ 
บมจ. ปัญจวฒันา

พลาสติก 

บริษทัย่อย 

บจ. มิลล์แพค บจ. เอลแิกน็ซ์  
แพคเกจจิง้ 

บจ.ปัญจวฒันา
(เทียนจิน)พลาสติก 

บจ.พเีจดบับลวิ 
ฟู้ดแพค็ 

1 ดร.ด าริ สุโขธนงั ปธก/กอส/     
ปธกสต 

- - - - 

2 นายคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ รปธก/กก กก กก - - 
3 นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ ปธกห/กก/กสต กก - กก กก 
4 นางมาลี เหมมณฑารพ กก/กบห กก กก กก กก 
5 นายสาธิต เหมมณฑารพ กก/กบห/กบหส กก - - กก 
6 ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กก/กบหส - กก กก - 
7 นางสาวจรัญญา แสงสุขดี ปธกตส/กอส/

กบหส 
- - - - 

8 รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กตส/กอส/ปธ
กบหส 

- - - - 

9 นายณฐัวฒิุ เขมะโยธิน กตส/กอส/กบหส/
กสต 

- - - - 

10 นายเชาวพ์งษ ์พิพฒัน์เจษฎากลุ ผบห  - - - - 
11 นางพริม ชยัวฒัน์ ผบห/ลข  - - - - 
12 นางสาวฐิติมา ตนัติวฒิุกลุ ผบห - - - - 
13 นายเสกสรรค ์สินบนัลือกลุ ผบห - - - - 
14 นางสาวเพญ็จนัทร์ โตบารมีกลุ ผบห - - - - 
15 นางกรรณิการ์ เจนจุลพร ผบห - - - - 
16 นายอษัฎา แกว้รักษ ์ ผบห - - - - 
17 นางนิชาลกัษณ์ เหมือนเผือก ผบห - - - - 

หมายเหตุ :    ปธก  =  ประธานกรรมการ   ปธกห    =  ประธานกรรมการบริหาร 
  รปธก  =  รองประธานกรรมการ  กบห   =  กรรมการบริหาร 
 กก   =  กรรมการ                 ปธกบหส   =            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ปธกตส  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กบหส    = กรรมการบริหารความเส่ียง  
 กตส  =  กรรมการตรวจสอบ  ผบห   = ผูบ้ริหาร   
 กอส  =  กรรมการอิสระ   ลข   = เลขานุการบริษทั 
 ปธกสต = ประธานกรรมการสรรหา  กสต   = กรรมการสรรหาและก าหนด 
                                           และก าหนดค่าตอบแทน    ค่าตอบแทน 
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