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วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริษัท ป ญั จวัฒ นาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในผู้ผ ลิต รายใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ว่าสัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยีย่ มระหว่างเรากับลูกค้า
และคู่ค้า ของเราจะเป็ น ต้น ทางแห่งความส าเร็จ ที่จ ะท าให้เ ราเป็ น องค์ก รที่ลูก ค้า มอบความ
ไว้วางใจ ให้ความเชื่อมันในศั
่ กยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ ี
โอกาสและความเป็ นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพือ่ ก้าวสูช่ ยั ชนะ
บนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็ นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และมุ่ ง มันที
่ ่จ ะเป็ น ผู้น าในทุ ก ตลาดที่เ ราก้า วไป เราจะขยายโอกาสธุ ร กิจ และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”

สารจากคณะกรรมการ

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
ในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้กา้ วข้ามสู่ปีที่ 3 ของการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) ซึ่งบริ ษทั ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งใน และ
ต่างประเทศ ปั ญหาทางการเมือง และความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักในการผลิต ทั้งที่ได้คาดการณ์ไว้ล่างหน้า และที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยทางทีมคณะผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ และคณะทางาน ได้ร่วมมือกันอย่างที่สุด ถึงแม้ผลที่
ออกมาจะต่ากว่าเป้ าหมายที่คาดหมายไว้ แต่ทางทีมงานขอสัญญาว่าจะมุ่งมัน่ และทุ่มเททั้งกายใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์ สู่ความ
เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรม
สาหรับการเตรี ยมความพร้อมสู่ความเป็ นเลิศในการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 ซี่งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่
ผ่านมา ทางบริ ษทั ได้ขยายส่วนโรงงานสาขาชลบุรี เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายขอบเขตสายการผลิตใหม่ใน
ส่วนโรงงานพ่นสี เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน ซึ่งหากใช้กาลังผลิตเต็มที่ จะมีโอกาสสร้างรายได้ 600 – 800 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ใน
การบริ หารจัดการโรงพ่นสี ซึ่งเป็ นส่วนงานที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีข้ นั สูง โดยต้องลงทุนในส่วนของเครื่ องจักร
อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่มีความรู ้ความชานาญในอุตสาหกรรม โครงการลงทุนโรงพ่นสีจึงถือเป็ นความท้าทายและเป็ นจุดเปลี่ยนที่
จะทาให้บริ ษทั ต้องพยายามอย่างยิง่ ยวดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ในส่วนโรงงาน
สาขาสมุทรสาคร ทางบริ ษทั ได้ขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งได้สงั่
เครื่ องจักรใหม่ทดแทนเครื่ องเก่าที่เสื่ อมสภาพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
แผนการดาเนินงานในปี 2558 บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายการเติบโต และอัตรากาไรขั้นต้น ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ ือหุน้ (Maximize Shareholder Wealth) และดาเนินงานตามกรอบนโยบายตามหลักกากับดูแลกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน โดยทีมผูบ้ ริ หาร คาดว่า ปี 2557 บริ ษทั ได้ผา่ นจุดต่าสุดไปแล้ว และในปี 2558 บริ ษทั จะสามารถ
ดาเนินงานมีผลประกอบการที่ดีข้ ึน บนการลงทุนของโครงการต่างๆที่เสร็ จสมบูรณ์ในปี 2557 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มการผลิตในส่วน
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งานพ่นสี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจที่หลายหน่วยงานของรัฐบาลที่มีมุมมองว่า เศรษฐกิจประเทศ
ไทยน่าจะเริ่ มมีสญ
ั ญาณฟื้ นตัว อีกทั้งประมาณการยอดการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ น่าจะดีข้ นึ เมื่อเทียบกับปี ก่อน
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะผูบ้ ริ หารพร้อมด้วยพนักงานของบริ ษทั ทุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมิใจในการทางาน
พร้อมที่จะมุง่ มัน่ แสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้กบั บริ ษทั
โดยยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ได้ตามมาตรฐานสากลอย่าง
เคร่ งครัด ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับรางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) พวกเราขอสัญญาว่าจะรักษาอุดมการณ์ดงั ที่กล่าวมา ให้ดียงิ่ ๆขึ้น
เพื่อให้บริ ษทั ของเรา เป็ นเลิศในทุกด้าน เพื่อการก้าวสู่การเป็ นบริ ษทั ที่มีมาตรฐานการผลิต การบริ หารกากับดูแลที่ดี และ
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริ หาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบัญชี
ภาษีอากร การเงิน และการบริ หารจัดการ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
2. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั มีการ
กากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดย
ปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง โดยมีการหารื อและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาราย
ไตรมาส และประจาปี 2557 โดยพิจารณาจากนโยบายบัญชีที่สาคัญ รายงานทางการเงินที่มีนยั สาคัญ ร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี และฝ่ ายจัดการ พร้อมให้คาแนะนา รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้มน่ั ใจว่าการจัดทางบการเงินของ
บริ ษทั มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
เป็ นไปตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุม 1 ครั้ง เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี และความร่ วมมือจากฝ่ ายจัดการ ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีไม่มีขอ้ มูลหรื อข้อสังเกตเป็ นพิเศษจากการตรวจสอบ และแจ้งว่าได้รับความร่ วมมือจากฝ่ ายบริ หารหรื อ
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดี
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2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการ

ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในและของ
ผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
และกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรี ยนให้เป็ นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและมี
ประสิ ทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน
แผนการตรวจสอบประจาปี พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ให้
คาแนะนาในการพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้มีประสิ ทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
จานวนบุคลากร แผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งได้หารื อกับหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล

3. การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดาเนินงานของบริ ษทั
ว่าเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบว่า มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่
เป็ นสาระสาคัญ

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์และคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ที่ผา่ นมา สถานะของผูส้ อบบัญชี ข้อจากัดที่มีสาระสาคัญ หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มน่ั ใจว่าผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง
ในการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ งและได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ที่ 6 ของ
บริ ษทั สอบบัญชี แต่ได้เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2556 ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
โดยเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ เป็ นกลางและส่งมอบ

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

4

งานตรวจตามเวลาอย่างสม่าเสมอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้
แต่งตั้ง
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรื อ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรื อ
3. นางสาวสุลสิ ต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
แห่งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2558 และ
กาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในส่วนของสาหรับการตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจาปี การตรวจสอบงบการเงินบริ ษทั ย่อย และการสอบทานงบการเงินดังกล่าว
รายไตรมาส เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และมีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นด้วย โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,835,000 บาท กรณี มีการเปิ ดบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริ ษทั กรณี ค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น
ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด เป็ นต้น

5. รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกาหนดอย่างสม่าเสมอ และให้สานักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้
ผูส้ อบบัญชีสอบรายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็ นรายการที่เข้าข่ายเป็ น
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั

6. การปฏิบัตหิ น้ าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย
ประเมินผลในภาพรวมเป็ นรายคณะประจาปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า ได้ปฎิบตั ิหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
อย่าง
เพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ นอิสระไม่มีขอ้ จากัดในการ
รับทราบข้อมูล
และได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการกาหนดขอบเขตหน้าที่การ
ปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน

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

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรี ยน ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5
ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
นายสาธิต เหมมณฑารพ
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
ว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายให้บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยง และการจัดอบรมให้
ความรู ้แก่ผปู ้ ฎิบตั ิงาน ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ ยงการปฎิบตั ิงานหลักที่เป็ นสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งที่มี
ผลกระทบต่อการผลิต การขาย และการบริ หารจัดการภายในองค์กร อีกทั้งรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีวาระเรื่ องสาคัญดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2557
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้จดั ให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริ ษทั เพื่อให้นาเสนอแผนการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณา และร่ วมกาหนดแผนการบริ หารความเสี่ ยง
2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้จดั การประเมินความเสี่ ยงผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิน
ธุรกิจ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย พร้อมทั้งให้จดั ระดับความเสี่ ยงจากสูงไปต่า มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการหา
แนวทางแก้ไขป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้กากับการจัดการความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ ยงด้านการปฎิบตั ิงาน (Operation risk) ความเสี่ ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance
risk) และความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial risk)
4. การติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้ติดตามดูแลผลการจัดการความเสี่ ยง เพื่อรับทราบผลการปฎิบตั ิงานและ
ทบทวนทุก 6 เดือน ว่าแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ ยังมีประสิ ทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ท้ งั ภายนอก และภายในบริ ษทั ในช่วงระยะ 6 เดือนข้างหน้า
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จากแผนการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2557 ที่ผา่ น บริ ษทั มีแผนการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ ถึงแม้วา่ ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ราคาวัตถุดิบที่
ผันผวน การบริ โภคลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ท้ งั หมด แต่บริ ษทั ใช้วธิ ีการ
บริ หารจัดการภายใน ซึ่งทาให้ผลกระทบลดน้อยลงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีความมุ่งมัน่ ที่จะกาหนดและบริ หารจัดความเสี่ ยงไม่ให้
เกิดผลกระทบรุ นแรงกับแผนการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ได้บรรลุเป้ าหมาย เพื่อดารงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริษัท ป ญั จวัฒ นาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในผู้ผ ลิต รายใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ว่าสัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยีย่ มระหว่างเรากับลูกค้า
และคู่ค้า ของเราจะเป็ น ต้น ทางแห่งความส าเร็จ ที่จ ะท าให้เ ราเป็ น องค์ก รที่ลูก ค้า มอบความ
ไว้วางใจ ให้ความเชื่อมันในศั
่ กยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ ี
โอกาสและความเป็ นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพือ่ ก้าวสูช่ ยั ชนะ
บนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็ นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และมุ่ ง มันที
่ ่จ ะเป็ น ผู้น าในทุ ก ตลาดที่เ ราก้า วไป เราจะขยายโอกาสธุ ร กิจ และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่ม ลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”
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ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

วิสัยทัศน์

G
R
O
G

W

พันธกิจ

Generate Partnership
สัมพันธภาพ...เอกภาพเป็ นหนึง่ เดียว
Race with Business Dynamism
ความคล่องตัวทางธุรกิจ...พลวัตที่ไม่สิ ้นสุด
Observe Trustworthiness
ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ...ยืนหยัดอย่างยัง่ ยืน
Work of Excellence
ประสิทธิภาพ...ปราการอันแข็งแกร่ง

Together We GROW
9

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัทใน 4 ปี ทีผ่ ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
2554  บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อบริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน)
พลาสติก จากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ าหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบี ยนและเรี ยก
ชาระแล้วเริ่ มแรกที่ 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นจากบริ ษทั ต่างๆ ทาให้บริ ษทั ดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ในปั จจุบนั ดังนี้
- บริ ษทั มิลล์แพค จากัด โดยซื้ อหุ ้นทั้งหมด 997 หุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 2,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 2,492,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด โดยซื้ อหุ ้นทั้งหมด 9,997 หุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคาที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 999,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
 บริ ษ ัท มิ ล ล์แ พค จ ากัด สาขากรุ ง เทพมหานครได้ยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น (“BOI”) จาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อสิ ทธิประโยชน์จากการ
ยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่ องจักรที่สงั่ ซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2554
 บริ ษทั ซื้อที่ดินในนิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 เพิ่มอีกจานวน 6-2-70.3 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตและการ
ขยายงานในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่ซ้ือเพิ่มนี้อยูต่ ิดกับที่ดินเดิมที่บริ ษทั ได้ซ้ือไว้เมื่อปลายปี 2552 รวมเนื้อ
ที่ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ที่บริ ษทั ซื้อเท่ากับ 18-2-70.3 ไร่ โดยบริ ษทั ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
บนที่ดินที่ซ้ื อในช่วงปลายปี 2552 และเปิ ดดาเนิ นการผลิตได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งนี้ ในส่ วนที่ดินที่
ซื้อเพิม่ เติมเป็ นส่วนต่อขยายกาลังการผลิต ซึ่งฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างในปี 2556
 เดือนสิ งหาคม 2554 บริ ษทั อนุมตั ิให้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ว อีก 1,300,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ ทาให้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เที ยนจิ น) พลาสติก จากัด มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 2,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้วอีก 36 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 36,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000
บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม นักลงทุนและพนักงานของบริ ษทั ในราคาหุ ้นละ 1,000 บาท ทาให้
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น 220 ล้านบาท
 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ของบริ ษทั จาก 1,000 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้ และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
220 ล้านบาท เป็ น 276 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 112 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพื่อเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทัว่ ไปจานวน 108 ล้านหุ ้น และเสนอ
ขายให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานจานวน 4 ล้านหุ ้น พร้ อ มทั้งมี มติ ใ ห้แปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท
มหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
บริ ษทั มิลล์แพค จากัดได้รับการอนุ มตั ิส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1379(5)/2556 คณะกรรมการอนุมตั ิให้การส่งเสริ มวันที่ 26 กันยายน 2554
เดื อนธันวาคม 2554 บริ ษทั อนุ มตั ิ ให้ บริ ษทั มิ ลล์แพค จากัด เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนและชาระแล้วอี ก
15,000,000 บาท ทาให้ บริ ษทั มิลล์แพค จากัด มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 30,000,000 ล้านบาท
เดือนธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ยื่นขอรับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากร กับสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
เพื่อสิ ทธิประโยชน์จากการ ยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่ องจักรที่สงั่ ซื้อจากต่างประเทศ
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด สาขาสมุทรสาครได้ยื่นขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อสิ ทธิ ประโยชน์จากการยกเว้นอากร
นาเข้าค่าเครื่ องจักรที่สงั่ ซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนธันวาคม 2554
บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เลขที่ 1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมตั ิให้การส่งเสริ มวันที่ 16 มกราคม 2555
บริ ษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุนจาก 220 ล้านบาท เป็ น 276 ล้านหุน้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บริ ษทั เปิ ดทาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นวันแรก
บริ ษทั มิลล์แพค จากัดได้รับการอนุ มตั ิส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุมตั ิให้การส่งเสริ มวันที่ 3 เมษายน 2555
บริ ษทั ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้ง
ลงทุนในโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิ้นส่ วนยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่ น
ทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการอนุ มตั ิส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมตั ิให้การส่งเสริ มวันที่ 16 ตุลาคม 2556
บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้น ภายใต้ชื่อบริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด จาก 2.2 เป็ น 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้น ภายใต้ชื่อบริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อ
ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ า ยบรรจุ ภณ
ั ฑ์สาหรั บอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยมี ทุน จดทะเบี ย นเริ่ มแรก
20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิกบริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อให้
การบริ หารจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยูภ่ ายใต้ บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
บริ ษทั ได้รับรางวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2557
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หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิจดั ตั้งบริ ษทั เมื่อ วันที่ 14 สิ งหาคม 2557

99.97%

บริ ษัท มิลล์แพค จากัด

บริ ษัท ปั ญจวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด

บริ ษัท ปั ญจวัฒนา
พลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ ้ง จากัด

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

99.99%

บริ ษัท พีเจดับบลิว
ฟู้ดแพ็ค จากัด*

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่ อย
บริษัท

1.

2.
3.

4.

สัดส่ วน
ผลิตภัณฑ์
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
99.98 บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุ
น้ ามันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
99.97 ฝาขวดน้ ามันหล่อลื่น
บ ริ ษั ท ปั ญ จ วั ฒ น า ( เ ที ยน จิ น ) 100.00 บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ
พลาสติก จากัด
น้ ามันหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
99.99 ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่าย
เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ในการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั มิได้มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิ จอื่นของผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่อย่างมี นัยสาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครั้ งคราวเฉพาะธุ รกรรมในการเช่ าทรั พย์สินเท่ านั้น ซึ่ ง
รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ เรื่ องรายการระหว่างกัน

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

13

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่ วนพลาสติกสาหรับยาน
ยนต์ที่มีคุณภาพ ตามรู ปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสิ นค้า (Brand) เป็ นที่รู้จกั ในแต่
ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคโดยทัว่ ไป การผลิตสิ นค้าของบริ ษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่
การเป่ า (Blow Molding) และการฉี ด (Injection Molding)ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนใน
รู ปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ที่บริ ษทั ผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสินค้าต่างๆได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ ยว สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค สารเคมีสาหรับใช้ใ นการเกษตร และ ชิ้นส่ วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น โดย
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิ ลีน(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพ
รพิลีน(Polypropylene)
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสิ นค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานที่ต้ งั อยูท่ ี่เขตบางบอน จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. โรงงานที่ต้ งั อยูท่ ี่อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานที่ต้ งั อยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานที่ต้ งั อยูท่ ี่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ บรรจุ ภณ
ั ฑ์พลาสติ กและชิ้ นส่ วนพลาสติ กที่ ผลิ ตให้แก่ ลูกค้าแต่ละรายจะมี รายละเอี ยดปลี กย่อยที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ความต้องการของลูกค้าที่ จะนาไปใช้งาน ซึ่ งแบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของ
ลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ ยว
3. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริ โภคและน้ ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อยในปี 2555 – 2557
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เป็ นดังนี้
โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามภูมศิ าสตร์

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้ จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,899.76
94.19
110.27
5.47
2,010.03
99.66
6.92
0.34
2,016.95 100.00

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,960.52
92.64
148.64
7.03
2,109.16
99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
2,148.68
93.40
146.23
6.36
2,294.91
99.75
5.64
0.25
2,300.55 100.00

โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจุภณั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์สินค้าอุปโภคบริ โภคและ
น้ ายาเคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้ รวม

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,206.70 59.83 1,280.53
60.51 1,364.67
59.32
270.79 13.42 288.59
13.64 326.35
14.18
193.78
9.61 246.44
338.76 16.80 293.60
2,010.03 99.66 2,109.16
6.92
0.34
7.05
2,016.95 100.00 2,116.21

11.64 238.16
13.88 365.73
99.67 2,294.91
0.33
5.64
100.00 2,300.55

10.35
15.90
99.75
0.25
100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้ นส่ วนพลาสติ กที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิ ตนั้น แบ่งได้ตามประเภทของการ
นาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
ก) บรรจุภัณฑ์ พลาสติกสาหรั บบรรจุน้ามันหล่ อลื่น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรู ปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ
น้ ามันหล่อลื่นหลากหลาย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
ประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรู ปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขนาดเล็กที่ มี
ขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข) บรรจุภัณฑ์ พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับ
บรรจุนมและนมเปรี้ ยวในขนาดและรู ปทรงต่างๆ เนื่ องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ ยวที่
ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ ยว โดยบริ ษทั ได้แยกส่ วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก
โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด(Clean Room) และแยกเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็ นการป้ องกันการปนเปื้ อนของฝุ่ นละอองและแบคทีเรี ยและสามารถ
ควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ที่บริ ษทั สามารถผลิตได้มีขนาดบรรจุ 80 มล.
100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร
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ค) บรรจุภัณฑ์ พลาสติกสาหรั บบรรจุสินค้ าอุปโภค-บริ โภคและน้ายาเคมี บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริ โภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความสะอาด และ
น้ ายาเคมี ได้แก่น้ ายาล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพื้น น้ ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรู พืช ยาฆ่าหญ้า
บรรจุภณั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแป้ งทาตัว เป็ นต้น

ง) ชิ้นส่ วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ข้ นั ที่ 1 (1st Tier Supplier)
โดยผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไปเป็ นส่ วนประกอบในชิ้นส่ วนของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้ าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบายความร้อนสาหรับ
หม้อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็ นต้น
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สิ ทธิ ประโยชน์และเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั การจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ.2520 โดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีสาระสาคัญดังนี้
บริษทั มิลล์แพค จากัด
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)

สาขา
กรุงเทพมหานคร
1379(5)/2556
5 ต.ค. 2554

สาขา
สมุทรสาคร
1882(5)/2555
31 พ.ค. 2555

1745(2)/2555
1044(2)/2557
บัตรส่งเสริ มการลงทุน 1080(10)/2553
1 เม.ย. 2553
10 มี.ค. 2555
28 มี.ค. 2557
วัน ที่ เ ริ่ ม ใช้ สิ ทธิ ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุน
9 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2564
4 ต.ค. 2562
30 พ.ค. 2563
วัน ครบอายุ ข องบัต ร 31 มี.ค. 2560
ส่งเสริมการลงทุน
สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ได้รบั ยกเว้นภาษี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 8 ปี
ยกเว้น 8 ปี
เงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับกาไรสุทธิท่ี
ได้รบั จากการ
ประกอบกิจการที่
ได้รบั การส่งเสริม
2. ระยะเวลาที่
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
สามารถนาผล
ขาดทุนใน
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมไปหัก
ออกจากกาไรสุทธิ
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
การยกเว้นภาษีเงิน
ได้
3. ได้รบั ยกเว้น/
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ลดหย่อนอากรขา
(ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน
เข้าสาหรับ
27 ก.ค.2555)
18 ธ.ค.2557)
7 ก.ค.2559)
15 ก.ย. 2558)
9 ม.ค. 2558)
เครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4. ได้รบั ยกเว้นภาษี
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
ได้รบั ยกเว้น
หัก ณ ทีจ่ า่ ย
สาหรับเงินปนั ผลที่
จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้
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กลยุทธ์ การแข่ งขัน
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่
มีคุณภาพ ตามรู ปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและ
คุณภาพของการให้บริ การ โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญและใส่ ใจในการผลิตตั้งแต่ การออกแบบรู ปทรงของบรรจุ
ภัณฑ์, การจัดหาวัตถุดิบ , การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรี ยบร้อยของชิ้นงานที่
ผลิต และการส่ งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ ชิ้นงานที่บริ ษทั ผลิตตรงตามความต้องการและการ
ออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริ ษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้

(1) คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุ มคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิ ต เพื่อให้
ผลิ ต ภัณฑ์ดัง กล่า วมี คุณสมบัติต รงตามความต้อ งการของลู ก ค้า โดยบริ ษ ัทจะให้ความสาคัญ ตั้งแต่ ก าร
ออกแบบรู ป ทรงของผลิ ตภัณฑ์ การจัด หาวัต ถุ ดิบ ที่ มีคุ ณสมบัติ ตรงตามที่ ลู ก ค้า ก าหนด การก ากับ ดู แ ล
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จแล้ว โดยบริ ษทั
จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุ ดท้ายก่อนส่ งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ผลิตและส่ ง
มอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริ ษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่ งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในการทางานของบริ ษทั

(3) ความมัน่ คงในการผลิต บริ ษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรู ปแบบความต้องการของลูกค้า
และในปริ มาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รับมอบสิ นค้าในปริ มาณและเวลาที่
ทัน กับ ความต้อ งการ โดยเฉพาะชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ที่บ ริ ษ ัทผลิ ต จะต้อ งจัดส่ งให้แ ก่ ลู กค้าเพื่อ ให้สามารถ
นาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิ่มหรื อขยายกาลังการผลิต

บริ ษทั สามารถเพิ่มหรื อขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น
หากมีความต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้นทุ น บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจ
ลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบต้นทุน
บวกอัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนั้นการที่บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการให้ตน้ ทุนลดลงจะทาให้ตน้ ทุน
ของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
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ทั้งนี้บริ ษทั ได้พฒั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนิ นงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของ
บริ ษทั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการต้นทุน โดยเริ่ มทยอยนาระบบ TPM (Total Productive
Maintenance) เข้ามาใช้ในปี 2543 ทาให้บริ ษทั สามารถควบคุ มต้นทุ นในการผลิ ต อันนามาซึ่ งการรักษา
ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี ลูกค้าอาจมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งอย่างกระทันหัน บริ ษทั ก็มีความสามารถที่
จะปรั บ เปลี่ ยนสายการผลิ ต เพื่อ เพิ่ม กาลังการผลิ ตให้สอดคล้อ งกับ ความต้องการของลู กค้า ได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
โดยการจัดเตรี ยมและรั กษากาลังการผลิ ตสนับสนุ นงานของลูกค้า รวมถึ งขยายกาลังการผลิ ตและเพิ่ม
กระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริ การครบวงจร
 การรั กษาความลับ ของลู กค้า บริ ษ ัท ให้ ค วามส าคัญ กับ การรั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า โดยบริ ษ ัท จะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริ ษทั ผลิต หรื อ
ข้อมูลอื่นใดที่เป็ นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
และการทาธุรกิจของบริ ษทั นามาเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรื อนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการ
ส่วนตัว

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไปที่ตอ้ งการบรรจุภณั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้
ดังนี้
1. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ ยว
3. บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริ โภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทางเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนี้
- การจาหน่ายผ่านทีมงานฝ่ ายการตลาด บริ ษทั ดาเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ ายการตลาดของ
บริ ษทั ที่มีประสบการณ์ ความรู ้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงานฝ่ าย
การตลาดของบริ ษทั จะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและทาให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครั้งอาจมีการ
ประสานงานร่ วมกันกับหลายๆ ฝ่ ายภายในบริ ษทั เช่น ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่ วมกัน
จัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
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การจาหน่ายโดยเข้าร่ วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นวิธีที่ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ใน
การคัดเลือกผูผ้ ลิต โดยมีทีมงานฝ่ ายการตลาดของบริ ษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อยืน่ เสนอราคาแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูล
เฉพาะผูผ้ ลิตที่เคยผลิตให้แก่เจ้าของสิ นค้าอยูใ่ นปั จจุบนั (การประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รับคัดเลือกและ
คาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
การจาหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริ ษทั โดยตรง ลูกค้าของบริ ษทั บางรายมีการติดต่อสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์
จากบริ ษทั โดยตรง เนื่องจากได้รับคาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริ ษทั

นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
บวกอัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ทั้งนี้ในการกาหนดราคานั้นมีท้ งั แบบที่กาหนดร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และลูกค้า
โดยเจรจากาหนดราคาจาหน่ายร่ วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่ มกระบวนการผลิต และแบบที่บริ ษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อ
แข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มาจากราคาวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิ ลีนและเม็ด
พลาสติกโพลี โพรพีลีน ซึ่ งบริ ษทั จะสั่งซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่ องจากวัตถุดิบ
ดังกล่าวเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเป็ น Commodity ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของ
วัตถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลก ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่ งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นราคา
จาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จึงมีการกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับ
ราคาได้ โดยจะมีการกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ายได้ทุกเดือน หรื อทุกไตรมาส เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
รักษาอัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
แม้วา่ จะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้ก็ตาม
จาหน่ายได้ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป

แต่บริ ษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคา

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตและการใช้ กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ต้ งั ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุ งเทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเทียนจิน 1 แห่ง
วัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริ ษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สี ผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์
ฟิ ล์มโดยลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดิบที่ตอ้ งการให้กบั บริ ษทั ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆที่บริ ษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลีน(Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุน่ ได้ดี แบ่งเป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE(High Density) บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น, บรรจุภณั ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ ยว, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริ โภค
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ข) โพลีโพรพีลีน(Polypropylene, PP)
เป็ นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุน่ ได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน
ความชื้นได้ดี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิ ดขวด และ ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. สี ผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่ วนพลาสติกนั้น ต้องมีสีผสมพลาสติกเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญร่ วมกับเม็ด
พลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดิบทั้งสองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพและสี ที่ตอ้ งการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิล์ม
ในการผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกนั้น ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์ และชิงค์ฟิล์มโดย
ให้บริ ษทั เป็ นผูต้ ิดต่อเรี ยกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สี ผสมพลาสติกและสติกเกอร์ และชิงค์ฟิล์มเกือบทั้งหมดบริ ษทั ซื้ อจากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียง
เม็ดพลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็ นส่วนน้อยที่ตอ้ งสัง่ ซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติก
จะมี การเปลี่ ยนแปลงตามราคาของน้ ามัน รวมถึงความสมดุ ลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา
บริ ษทั ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึ งคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริ มาณความ
ต้องการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริ ษทั ทั้ง
ปริ มาณที่ตอ้ งการและในระยะเวลาที่กาหนด

ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกของบริ ษทั ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามใน
การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษทั จะมี เศษพลาสติ ก ส่ วนเกิ น ที่ ตดั ออกจากชิ้ นงานที่ ผลิ ต สาเร็ จซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ก็จ ะ
สามารถนาไปรี ไซเคิลเพื่อใช้ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่ วนของสู ตร
การผลิ ตที่ บริ ษทั ได้กาหนด สาหรั บถุงพลาสติ กและกล่องกระดาษสาหรั บใช้บรรจุ สินค้า ซึ่ งสามารถนามาใช้
หมุนเวียนได้หลายครั้งจนกว่าจะชารุ ดและไม่สามารถนามาใช้ได้อีกนั้น บริ ษทั ก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่อง
กระดาษดังกล่าวที่ชารุ ดให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
แม้วา่ บริ ษทั มีโรงงานของบริ ษทั 2 โรงงานที่ไม่ได้ต้ งั ในนิ คมอุตสาหกรรม แต่ก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่ วนโรงงานที่ตอ้ งอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัด
ชลบุรี ก็ตอ้ งปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งการผลิตของบริ ษทั ก็อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเกี่ ยวกับการจัดการและการปฎิ บตั ิการด้าน
สิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริ ษทั

สภาพการแข่ งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
จากสภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 0.7 เทียบกับที่ขยายตัว
ร้อยละ 2.9 ในปี 2556 การขยายตัวที่ลดลงเนื่องจาก การลงทุนภาครัฐ ลดลงร้อยละ 6.1 การลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ
1.9 การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีอตั ราการใช้กาลังผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 60.5 และการผลิตภาคการ
ก่อสร้างและโรงแรม ลดลงร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ2.1 ตามลาดับ และการคาดการณ์ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 อัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.0 – 1.0 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP1
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2557 หลังสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คนั แรกซึ่งยังส่งผลให้ปริ มาณการผลิตและจาหน่าย
รถยนต์ภายในประเทศ หดตัวร้อยละ 23.5 และ 39.62 ซึ่งเป็ นปั จจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจาหน่ายรถยนต์ภายในประเทศชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวได้ผา่ นจุดต่าสุดไปแล้วใน
ไตรมาสที่สอง โดยปริ มาณการจาหน่ายรถยนต์รวมทั้งปี 2557 อยูท่ ี่ 7.76 แสนคันซึ่งเป็ นปริ มาณการจาหน่ายปกติในปี 2553
และ 2554 ก่อนที่จะมีมาตรการรถยนต์คนั แรก
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2558 ปริ มาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์จะเริ่ มกลับมาขยายตัวและ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้ง โดยคาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ายในประเทศไม่ต่ากว่า 2.0 ล้านคัน
และ 7.8 แสนคัน1 จากแนวโน้มการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับการเปิ ดเสรี ภายใต้
กรอบข้อตกลง AEC ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณการผลิตและจาหน่ ายรถยนต์ (ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
(หน่ วย :แสนคัน)
2553
2554
2555
16.29
14.54
24.38
การผลิต
54.74
-10.69
67.65
(%YOY)
7.47
7.20
13.75
จาหน่ ายรถยนต์ รวม
45.17
-3.62
90.97
(%YOY)
3.54
3.56
6.83
จาหน่ ายรถยนต์ นั่ง
44.44
0.56
91.81
(%YOY)
8.73
7.80
10.20
ปริมาณการส่ งออก
50.34
-10.68
30.81
(%YOY)

2556
24.26
-0.49
12.85
-6.51
6.48
-5.07
11.11
8.89

2557
18.55
-23.54
7.76
-39.63
3.53
-45.51
11.18
0.68

ภาคการค้าส่งค้าปลีก ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.6 มีการขยายตัวเร่ งขึ้นตามการฟื้ นตัวของการบริ โภคภาค
ครัวเรื อน และความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภค พบว่าในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 และ 2 ซึ่งขยายตัว
เพียงร้อยละ 0.6 และ 0.2 โดยดัชนีการค้าปลีกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 ยา เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 สิ่ งทอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และการขายในห้างสรรพสิ นค้า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.9 แต่ดชั นีคา้ ส่งในหมวดเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากขยายตัวร้อยละ 7.8 ของไตรมาสก่อน3
แนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภครวม ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ใน
ปี 2557 โดยการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริ โภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ปรับตัวดีข้ ึนจาก ร้อยละ 0.3 ในปี 2557
และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 ปรับตัวดีข้ ึนจากร้อยละ 2.8 ในปี 2557 ตามการ
เร่ งการเบิกจ่ายของภาครัฐ และจากแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจ ตามที่หลายฝ่ ายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
คาดการณ์ไว้ น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ดี สภาพการแข่งขัน
ยังคงมีอยูต่ ่อเนื่อง จากกาลังการผลิตส่วนเกินของภาคเอกชนที่มีปริ มาณอุปทานมากกว่าอุปสงค์ที่ยงั ขยายตัวไม่สูงมาก ฝ่ าย
บริ หารบริ ษทั จึงมีการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริ การเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับแก่ลูกค้า
และเพื่อรักษาตาแหน่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมไว้เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
2
3

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัจจัยความเสี่ ยง
ทางบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็ นความเสี่ ยงต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จของกิ จการอยู่เป็ นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และแต่งตั้งคณะทางานซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มีส่วน
เกี่ ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้ องกันหรื อบริ หาร
ความเสี่ ย งอย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสี่ ยงที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั สรุ ปได้
ดังนี้
1. ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก นั บ เป็ นอุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบอย่ า งมากจากราคาน้ ามัน เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมพลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรม
ต้นน้ าในการผลิตพลาสติก ดังนั้นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ได้แก่เม็ดพลาสติก ที่ถือเป็ นต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม
พลาสติกจึงแปรผันโดยตรงกับราคาน้ ามันปิ โตรเลียมในตลาดโลก และเนื่องจากปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดราคาน้ ามันนั้นก็เป็ น
ปั จจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ ดังนั้นในบางช่วงราคาเม็ดพลาสติกอาจมี การปรับตัวสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ถึงแม้วา่ ราคาขายสิ นค้าจะสามารถปรับตัวตามราคาวัตถุดิบได้
แต่การปรับราคานั้นก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอปรับราคากับลูกค้า ทาให้ในระหว่าง
นั้นบริ ษทั ต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ที่มองว่าจะมีสัญญาณการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่ประเทศในกลุ่มยุโรปยังไม่ฟ้ื นตัว รวมถึงประเทศจีนและญี่ปุ่นยังคงมีทิศทางชะลอตัวและ
ทาให้อุปสงค์ของการใช้น้ ามันลดลง ทั้งนี้ จากการค้นพบแหล่งน้ ามันจากหิ นแร่ น้ ามัน (Shale Oil) ที่เป็ นแหล่งน้ ามันแหล่ง
ใหม่ ทาให้แรงกดดันทางด้านอุปทานลดลง จึงคาดว่าราคาน้ ามันจะมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนยั ยะ ซึ่ งส่ งผลในเชิงบวกกับ
ราคาเม็ดพลาสติกที่ลดลงในปี 2558 นี้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก บริ ษทั มีการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติกอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาว่าจะไปในทิศทางใด และ
นามาวางแผนเพื่อประกอบการสั่งซื้ อ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วตั ถุดิบของบริ ษทั ในแต่ละช่วงเวลาและการ
นาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อให้บริ ษทั สามารถบริ หารการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ทาให้ผบู ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการต่างๆเริ่ มมีการตระหนักถึง
สิ่ งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริ โภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาบริ โภคผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นพลาสติก 100%
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โดยพลาสติกชีวภาพ ถือเป็ นพลาสติกทางเลือกชนิ ดหนึ่ งที่ผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสับปะหลัง
และอ้อย เป็ นต้น ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างจากพลาสติกทัว่ ไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกระแสการบริ โภคอาจนามา
ซึ่งผลกระทบต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงต้องมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนของพลาสติ กชี วภาพเมื่ อเที ยบกับพลาติ กทั่วไปนั้นมี ไม่มากนัก และราคาต้นทุ นของ
พลาสติกชี วภาพยังสู งกว่าพลาสติกทัว่ ไปอยู่มาก เนื่ องจากผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร จึ งมี ตน้ ทุนจากการเพาะปลูก
ในขณะที่ พลาสติกทัว่ ไปที่ผลิตมาจากน้ ามันฟอสซิ ลไม่มีตน้ ทุนการเกิดน้ ามัน มีเพียงเรื่ องการขุดเจาะและการขนส่ งเพื่อ
นามาแปรรู ป และเรื่ องของการมีขนาดของการผลิตที่ใหญ่มาก ทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) นอกจากนั้น
คุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพก็ยงั ไม่เท่ากับพลาสติกทัว่ ไปถึงขั้นที่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคงต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาคุณสมบัติบางประการ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริ โภค และมี
การเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านั้น (Niche Market) อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้มีการศึกษาและดูแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอยู่
เป็ นระยะๆ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและทิ ศทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมีศักยภาพและมีตลาด
รองรับ
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ มีความไม่แน่ นอน และสภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศที่ มีความผันแปรไปตาม
สภาวการณ์ต่างๆ ส่ งผลให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายของเงิ นทุน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าเข้าหรื อผูส้ ่ งออกจะต้อง
เผชิญกับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจ ถึงแม้วา่
บริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผูส้ ่ งออก แต่ในฐานะผูน้ าเข้าเครื่ องจักรหรื อ
วัตถุดิบบางชนิด ที่ตอ้ งมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาทหรื อการแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่คา้ นั้น ซึ่ ง
ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั ต้องแบกรับต้นทุนที่มากขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จึงได้มีการศึกษาถึง
วิธีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน โดยมีการติ ดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มีการศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มีการ
เลือกใช้ธุรกรรม Forward หรื อการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรื อสภาวะที่ เห็ นว่าควร
กระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้ องกันหรื อลดความสูญเสี ยที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
4. ความเสี่ยงจากการเข้ ามาแข่ งขันของผู้ผลิตรายใหม่
เนื่ องจากธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่ วนยานยนต์เป็ นธุ รกิจที่ ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการ
ดาเนิ นธุรกิจไม่มีความซับซ้อน จึงมีความเสี่ ยงที่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรื อแม้กระทัง่
บริ ษทั ลูกค้า หากมีความคิดที่จะตั้งโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเอง ก็สามารถทาได้ อีกทั้งการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยนหรื อ AEC ก็ทาให้ตลาดมีความเป็ นเสรี มากขึ้น อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่ งผลให้มีผแู ้ ข่งขันใน
อุตสาหกรรมมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาจะมีความรุ นแรงมากกว่าเดิม
แต่ อ ย่า งไรก็ ต าม ด้ว ยประสบการณ์ ข องบริ ษ ัท ที่ มี ม าอย่า งยาวนาน ควบคู่ กับ การพัฒ นาคุ ณภาพสิ น ค้า และ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ทาให้ความเสี่ ยงที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนั้นค่อนข้างมีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่ วน
ใหญ่คานึ งถึงคุณภาพของสิ นค้ามากกว่าที่จะพิจารณาถึงแค่ราคาที่ต่าเพียงอย่างเดียว และบริ ษทั ก็สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้าในส่ วนนี้ ได้ดีมาโดยตลอด ซึ่ งที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มการทาวิจยั และพัฒนา รวมถึงแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุ งในส่วนของการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดียง่ิ ขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม
5. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจโลกและความไม่ แน่ นอนในประเทศ
จากความไม่แน่นอนในภาวะของเศรษฐกิจโลก ไม่วา่ จะเป็ นทางฝั่งสหรัฐอเมริ กาที่ถึงแม้วา่ ว่าจะมีการปรับตัวใน
ทิศทางดีข้ ึน แต่ตวั เลขทางเศรษฐกิจในหลายๆดัชนี ที่ช้ ีวดั ว่ายังคงฟื้ นตัวอย่างเปราะบางอีกทั้งปั ญหาหนี้ สาธารณะในหลาย
ประเทศในยุโรปก็ยงั ไม่คลี่คลาย และเศรษฐกิ จเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น อินเดี ย ที่เริ่ มส่ งสัญญาณการเติบโตในอัตราที่
ชะลอตัว ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศไทย ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่เป็ นแรงกดดันใน
ด้านการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของบริ ษทั ที่มีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ ทั้งในส่วนตลาดน้ ามันเครื่ อง บรรจุภณ
ั ฑ์นม สิ นค้าอุปโภคบริ โภค และน้ ายา
เคมี
นอกจากนี้ ปัญหาความไม่แน่ นอนทางการเมืองในประเทศ ยังคงมีอยุ่ประปรายจากการสร้างสถานการณ์ ทาง
การเมืองที่ ส่งผลต่อความเชื่ อมัน่ ในการทาธุ รกิ จ การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ ยงั คงแบ่งเป็ นหลายฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญถึ งผลกระทบทั้งปั จจัยภายในและภายนอกประเทศที่ มีผลต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท
บริ ษทั จึงมีการบริ หารความเสี่ ยงโดยการกระจายสัดส่วนของรายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มีการกระจุกตัว ทั้งใน
ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์นมและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ที่มีอตั ราการเติบโตที่ดีโดยไม่ผนั แปรไปตามผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเพิ่มสัดส่ วนยอดขายของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นและชิ้นส่ วนยานยนต์รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์
นมที่ มีการส่ งออกทางอ้อมไปยังประเทศที่ มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิ จสู ง ได้แก่ อินโดนี เซี ย กลุ่มประเทศในละติ น
อเมริ กา และสิ งคโปร์ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ การตั้งโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นที่ ประเทศจี น
รวมไปถึ ง การบริ ห ารนโยบายทางการเงิ น โดยควบคุ ม โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ในอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น และพิ จ ารณา
ความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีความเข้มแข็งทางการเงินที่เพียงพอและ
รองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต
6. ความเสี่ยงจากการไม่ มสี ัญญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริ ษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซื้ อขายสิ นค้าระยะสั้นอายุประมาณ
1- 2 ปี หรื ออาจจะไม่มีการทาสัญญา ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งถือเป็ นหลักปฏิ บัติ
โดยทัว่ ไปของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ ลูกค้าที่บริ ษทั ได้รับงานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุ
สัญญา ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผา่ นมา
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาจะอยูใ่ นระดับที่ต่ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสิ นค้า
ที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสิ นค้าได้ตรงต่อเวลา และความสามารถที่จะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
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ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์น้ นั ความเสี่ ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูใ่ นระดับ
ต่ามากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผปู ้ ระกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่ นของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 5 – 7 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับต้อง
ใช้เวลานานในการทดสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนของผูป้ ระกอบการจนกว่าจะมีความมัน่ ใจที่จะส่งคาสัง่ ซื้อสิ นค้า ซึ่งหาก
บริ ษทั ยังดาเนิ นการผลิ ตให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญา ผูผ้ ลิ ตรถยนต์ก็จะไม่เปลี่ ยนแปลงหรื อยกเลิ กการสั่งซื้ อ
อย่างไรก็ดี บริ ษทั มี ลูกค้าที่ หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มียอดลูกค้ารายใดที่ มียอดขายเกิ นกว่าร้ อยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงของรายได้ที่ไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
7. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทมากกว่ าร้ อยละ 60
บริ ษทั มีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุ ้นในบริ ษทั รวมกันในสัดส่ วนร้อยละ 66.27 ณ วันที่
18 มีนาคม 2558 ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ ้นดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการ
ควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบริ ษทั ในทุกเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้น เรื่ อง ที่
กฎหมายหรื อข้อบังคับริ ษทั กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั
จึ งมี ความเสี่ ยงจากการที่ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงานอย่าง
เหมาะสมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดย
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน เป็ น
ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริ หาร กลัน่ กรองวาระที่จะเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดว้ ย
นอกจากนี้ ในกรณี เข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูม้ ีอานาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทและข้ อมูลสำคัญอืน่

ชื่อบริษัท

: บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 276 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 552,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 0.50 บาท

ทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

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

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ประเภทธุรกิจ

: ผูผ้ ลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ

ตามรู ปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสิ นค้า ที่เป็ นที่รู้จกั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
ติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์
: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153
(สาหรับเรื่ องทัว่ ไป)
อีเมลล์ ir-pjw@pjw.co.th
ติดต่ อเลขำนุกำรบริษัท
: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 169
ติดต่ อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 176
: อีเมลล์ ac-secretary@pjw.co.th
(สาหรับเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสการทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดี )
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

: บริ ษทั มิลล์แพค จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ หุน้ ละ 2,500 บาท

สถำนทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018

ประเภทธุรกิจ

โทรสาร 0-2898-0633

: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุมนั หล่อลื่น
ให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อบริษัท

: บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท

สถำนทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2150-5988

โทรสาร 0-2150-5987

ประเภทธุรกิจ

: ฝาขวดน้ ามันหล่อลื่น

ชื่อบริษัท

: บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.2 เป็ น 2.5 ล้ านดอลล่ าร์ สหรั ฐ
ในปี 2557)

สถำนทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

: Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78 Taihua Road,
Tianjin Economic-Technologic Development area,
Tianjin, China 300400
โทรศัพท์ (+86) 22-2532-7703

ประเภทธุรกิจ

โทรสาร (+86) 22-2532-7723

: บรรจุภณั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ชื่อบริษัท

: บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท
(จดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)

สถำนทีต่ ้งั สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ายเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

บุคคลอ้ ำงอิงอืน่ ๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชี

: บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
267/1 ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080

ทีป่ รึกษำกฏหมำย

: บริ ษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799
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BOARD OF คณะกรรมการบริษัท
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PANJAWATTANA PLASTIC
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ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางมาลี เหมมณฑารพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

นายสาธิต เหมมณฑารพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
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PUBLICCOMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
1. ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
4. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
5. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
6. นางมาลี เหมมณฑารพ
7. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
8. นายสาธิต เหมมณฑารพ
9. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ
5. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
2. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนที่ เรี ยกชาระแล้วเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 552,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
จานวน (หุ้น)

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1 นางมาลี
2 นายคงศักดิ์

110,382,572
102,086,000
72,154,000
42,661,428
34,316,000
4,968,500

20.00
18.49
13.07
7.73
6.22
0.90

รวม

366,568,500

66.41

กองทุน
1 กองทุนเปิ ด บัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล
2 กองทุนเปิ ด บัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3 กองทุนเปิ ด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

18,095,800
14,592,700
9,860,000

3.28
2.64
1.79

รวม

42,548,500

7.71

3
4
5
6

นายวิวรรธน์
นายสาธิต
ดร.พิรุฬห์
นายชวาล

เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ

ร้ อยละ

ผู้ถือหุ้นอืน่ ทีอ่ ยู่ใน 10 อันดับ
1

นายราเชน

กฤษราลัมณ์

7,780,000

1.41

2

นายสุนทร

ศรี ปรัชญาอนันต์

6,836,600

1.24

รวม

14,616,600

2.65

128,266,400

23.23

552,000,000

100

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่ อยอืน่
รวม

1/ กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
ระหว่ างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ

จานวนหุ้นที่ถือครอง คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ (%)
01/01/2557

เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

31/12/2557

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

รองประธานกรรมการ

ร้อยละ 18.49

-

ร้อยละ 18.49

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ประธาน

ร้อยละ 13.07

-

ร้อยละ 13.07

ร้อยละ 31.04

ลด ร้อยละ
11.04

ร้อยละ 20.00

ร้อยละ 1.45

เพิ่ม ร้อยละ
6.28

ร้อยละ 7.73

ร้อยละ 1.45

เพิ่ม ร้อยละ
4.77

ร้อยละ 6.22

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

ร้อยละ 0.03

-

ร้อยละ 0.03

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

กรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4. นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

8. รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั
ย่อยอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะ
การเงิ น สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจัยอื่นๆที่
เกี่ ยวข้องในการบริ ห ารงานของบริ ษทั ย่อย ตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทย่อ ย และ/หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัทย่อ ย
เห็นสมควร
อัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา
อัตรากาไรสุ ทธิ

อัตราการจ่ าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่ าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่ าย
เงินปันผลต่ อกาไรสุ ทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้ อยละ

2554

0.37

0.18

(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)
-

2555

0.35

0.15

-

44.81

2556

0.18

0.10

-

54.63

*2557

0.03

-

25 : 1

66.01

ปี

67.43

หมายเหตุ :
*ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 มีมติจ่ายเงินปั นผล
สาหรั บผลประกอบการปี 2557 เป็ นหุ้นสามัญจานวนไม่ เกิน 22.08 ล้ านหุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.5 บาท ให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่ อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่ าทั้งสิ ้นไม่ เกิน 11.04 ล้ านบาท
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โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริ หารงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการ
จัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ ซึ่ง
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน
และจะต้องมีกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริ ษทั ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และ
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมในปี 2557 มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ ง

รายชื่อ
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2557
(ครั้ง)
6/6

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

รองประธานกรรมการ

6/6

3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการสรร

6/6

หาและกาหนดค่าตอบแทน
4.นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

6/6

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่

6/6

บริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

6/6

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

6/6

ตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

6/6

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

5/6

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางพริ ม ชัยวัฒน์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ซึ่ งกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งไปนั้นอาจจะเลื อกเข้ารั บ
ตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการอิสระมีวาระในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั
จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3. มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน
4. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนิ นธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้าที่ ในการกากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั
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5. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทา
ให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ
ไว้แล้ว
6. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. จัดให้มีการทาจริ ยธรรมธุ รกิ จเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนเข้าใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริ ยธรรม ที่ บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมดังกล่าว
อย่างจริ งจัง
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกากับดูแล
ให้มี ร ะบบหรื อ กระบวนการในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งโดยมี ม าตรการรองรั บ และวิธีค วบคุ ม เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ าย
เท่ากัน
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีคณะผูบ้ ริ หารจานวน 10 ท่าน และตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2557 มี
มติให้ปรับโครงสร้างการบริ หารงานและแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางพริ ม ชัยวัฒน์
นายเชาวพงษ์ พิพฒั น์เจษฎากุล
นางสาวฐิติมา ตันติวฒ
ุ ิกลุ
นายอัษฎา แก้วรักษ์
นายเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกลุ
นางกรรณิ กา เจนจุลพร
นางนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริ หารและพัฒนาองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการ
ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด –สาขาชลบุรี
ผูอ้ านวยการสายงานการวิจยั และพัฒนา
ผูอ้ านวยการสายงานปฎิบตั ิการ–สาขาชลบุรี
ผูอ้ านวยการสายงานปฎิบตั ิการ-สาขาสมุทรสาคร
ผูอ้ านวยการสายงานประกันคุณภาพ

อำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริหำร
1. ดู แ ล บริ ห าร ด าเนิ น งาน และปฏิ บัติ ง านประจ าตามปกติ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ งคณะกรรมการ
กาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุ รกิ จ แผนธุ รกิ จ เป้ าหมาย แผนการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ทางธุ รกิ จ งบประมาณ
ประจาปี ของบริ ษทั ที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริ หารงาน
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั มากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ ายจัดการนาไปดาเนินการ
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5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และฝ่ ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารและรายงานผลการดาเนิ นงาน การบริ หารจัดการ ความ
คืบหน้าในการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามปกติ ธุรกิ จของบริ ษทั เช่ น การจัดซื้ อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิ น
ลงทุนที่สาคัญเพื่อประโยชน์บริ ษทั และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าว
จะเป็ นการอนุ มตั ิ รายการปกติ ท่วั ไปทางการค้า โดยมี วงเงิ นในแต่ละรายการไม่เกิ น 15 ล้านบาท แต่ไม่เกิ น
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการเรื่ องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อผูร้ ับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อบุ คคลที่ อาจมี ค วามขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่มีอานาจ
อนุมตั ิการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
มติแต่งตั้งนางพริ ม ชัยวัฒน์ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั โดยเลขานุ การบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามมาตรา
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ

2.

ดู แลให้การเปิ ดเผยข้อ มูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่ รับ ผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
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4.

3.1

ทะเบียนกรรมการ

3.2

หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

3.3

หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้

3.4

รายงานประจาปี ของบริ ษทั

3.5

รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
ก. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
บริ ษทั พิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึ งถึงผลประกอบการของบริ ษทั ความเหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
อ้างอิงกับธุ รกิ จในประเภทเดี ยวกัน กับบริ ษทั หรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั และนาเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยมี วงเงิ นและโครงสร้ างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นเบี้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ เท่ากับ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เท่ากับ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระบริ ษทั เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
3. โบนัสสาหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริ หาร จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ปี 2557
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ประชุม

ประชุม

กรรมการ

กรรมการ

บริ ษทั

ตรวจสอบ

1.ดร.ดาริ สุโขธนัง

150,000

-

-

120,000

2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ

60,000

-

-

-

60,000

3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

60,000

-

-

-

60,000

4.นางมาลี เหมมณฑารพ

60,000

-

-

-

60,000

รายชื่อ
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ประชุม
กรรมการ
บริ หารความ
เสี่ ยง

ค่าตอบแทน
รายเดือน
กรรมการ

โบนัส

รวม
(บาท)

อิสระ
250,000

520,000
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ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ประชุม

ประชุม

กรรมการ

กรรมการ

บริ ษทั

ตรวจสอบ

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.เอกชัย นิตยาเกษตวัฒน์

60,000

50,000

45,000

120,000

200,000

475,000

9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

50,000

40,000

30,000

120,000

200,000

440,000

620,000

165,000

165,000

480,000

850,000

2,280,000

รายชื่อ

รวม
ข.

ประชุม

ค่าตอบแทน
รายเดือน

กรรมการ

กรรมการ

บริ หารความ

รวม

โบนัส

(บาท)

อิสระ

เสี่ ยง

ค่ าตอบแทนอืน่
- บริ ษทั ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หาร (D&O)

ผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู ้ ริ หาร มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2557
จานวนราย

จานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

111/

27,958,042.03

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

111/

1,352,410.00

หมายเหตุ: 1/ ผูบ้ ริ หารจานวน 10 ท่าน และประธานกรรมการบริ หาร จานวน 1 ท่าน
ข. ค่ าตอบแทนอืน่
-

บริ ษทั มีการทาประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่งแก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งบริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรื อพนักงาน ในลักษณะหุน้ หุน้ กู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใด

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หารจานวน 10 ท่าน) จานวน
ทั้งสิ้น 1,479 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
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สายงานหลัก

จานวนพนักงาน (คน)

สายงานบริ หารและสานักงาน

116

สายงานการตลาด การวิจยั และพัฒนา

69

สายงานบริ หารการผลิตและการผลิต

1,294

รวม

1,479

 ค่ าตอบแทนพนักงาน
สาหรับในปี 2556 และ 2557 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็ นเงินจานวน 284.04 ล้านบาท
และ 364.97 ล้านบาทตามลาดับ และมีจานวนพนักงานเท่ากับ 1,261 คน และ 1,479 คน ตามลาดับ โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน
และอื่นๆ
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2554 กับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิ ชย์ จ ากัด และได้เ ปลี่ ย นมาเป็ น บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น กสิ ก รไทย จ ากัด เมื่ อ วันที่ 27
มิถุนายน 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางาน
กับบริ ษทั ในระยะยาว
 ค่ าตอบแทนอืน่
บริ ษทั มีการทาประกันภัยสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับจัดการและวิศวกรขึ้นไป
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถอันจะทาให้
เกิ ดประโยชน์แก่บริ ษทั ในการที่ จะมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่ จะสามารถสร้างผลงานให้กบั บริ ษทั โดยมี
แผนการฝึ กอบรมประจาปี ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริ มทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ระดับ
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การดาเนินงาน
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับ
การดาเนิ นการที่ มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ ชัดเจน และกระจายการปฏิ บัติไปสู่ พนักงานของบริ ษทั ทุ ก
ระดับชั้น อันเป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง โดยบริ ษทั ได้รับเอาแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก ได้
ปฏิบตั ิตาม และดาเนิ นการอย่างเคร่ งครัดสม่าเสมอ โดยในปี ที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
ซึ่งแนวทางในการปฏิบตั ิ มีดงั นี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่ านการแต่ งตั้งคณะกรรมการให้ ทาหน้ าที่ แทนตน
และมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของบริ ษัท บริ ษัทจึ งควรส่ งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ได้ ใช้ สิทธิ ของตน
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริ ษทั ได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษทั การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงิ นปั นผล การกาหนดหรื อแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรื อ
แสดงความเห็นในเรื่ องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรื อได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
ต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริ ษทั ดูแลและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรื อผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2. บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดทุกครั้ง และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3. มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระที่
เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการ
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1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

ประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของ
บริ ษทั
บริ ษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอ เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ล่วงหน้า
โดยแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์ และระบุข้นั ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ก่อนวันประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุข้ นั ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริ ษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
2.2. บริ ษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1
ชัว่ โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีกรรมการ
และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ ประธาน
ที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิที่จะเลือกผูแ้ ทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่าง
แท้จริ ง
2.5. บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. บริ ษ ัท ได้จัด ให้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น โดยมี ก ารบัน ทึ ก การชี้ แจงขั้น ตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ตั้งประเด็น หรื อซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือ
หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสี ยง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลา
ประชุม
3.2. บริ ษทั จะแจ้งรายงานสรุ ปผลการลงมติผา่ นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริ ษทั ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรื ออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่ างชาติ ควร
ได้ รับการปฏิบัติที่เท่ าเที ยมกันและเป็ นธรรม ผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อยที่ ถกู ละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้ รับการ
ชดเชย
1. การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1. บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2. บริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ
รวมทั้งสิ ทธิการออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ โดยระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมและ
ก่อนเริ่ มการประชุม
1.3. บริ ษัท จัด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม เป็ นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษสาหรับผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1. บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ ือ
หุน้ ส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรื อ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอ
ชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุข้นั ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็ปไซด์ของ
บริ ษทั ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริ ษทั จะกลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
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2.2. รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสิ นใจ
3. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1. บริ ษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย โดยบริ ษทั ได้
กาหนดแนวทางในการเก็บรั กษาข้อมูลภายในของบริ ษทั และแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ นคาสัง่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งได้เผยแพร่ และกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูล
ภายใน และ/หรื อเข้าทานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่อยู่
ในหน่ วยงานที่ ได้รับข้อมูลภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และ
ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อขายโดยทางตรงหรื อทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่ วน
บุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารมีการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ต้องรายงานการถือหลักทรั พย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วัน ทาการให้สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ท ราบเพื่อ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริ ษทั รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3. บริ ษทั มีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ไปใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้น
สภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1. บริ ษทั ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่ อง
การมีส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุ รกรรมระหว่าง
บริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณี ดงั กล่าว ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นจะต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรื อออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
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ออกเสี ยงในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผู้มีส่วนได้ เสี ยควรได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง มีกระบวนการส่ งเสริ ม
ให้ เกิดความร่ วมมือระหว่ างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสี ยในการสร้ างความมั่งคั่ง ความมัน่ คงทางการเงิ นและ
ความยัง่ ยืนของกิจการ
1.

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย

บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน
เป็ นต้น โดยบริ ษทั ตระหนักดี ว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ได้คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย สิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุน้

: ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมุง่ มัน่ ที่จะสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน

: ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และ
เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมัน่ ที่
จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทางาน ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
ให้มีความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชีพ และปฎิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย
และคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม พร้อมให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการ
ทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

: มุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
โดยลูกค้าจะต้องได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่
เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้
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สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกติกา
ที่กาหนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับ
หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และ
เจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

คู่แข่ง

: ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน
ไม่กีดกันผูอ้ ื่นในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริ ง หรื อมีการ
กระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

: ให้ความสาคัญกับความโปร่ งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริ ตในการติดต่อทา
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ
การกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการ
ให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริ ษทั

ชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม

: มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้ง
ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจน
ค านึ ง ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม การปฏิ บัติ ง านและการ
ตัด สิ น ใจ การด าเนิ น การใดๆ ของบริ ษ ัท จะต้อ งท าให้ แ น่ ใ จว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบี ยบหรื อมาตรฐาน
ต่ า งๆ ตลอดจนจัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้
ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร

2.

การป้ องกันและต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น

บริ ษ ัท มี ม าตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และได้ก าหนดหลัก การในจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ให้
ความสาคัญกับความโปร่ งใส และคานึ งถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดี
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รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั และ
ได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
3.

การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน

บริ ษ ัทมี นโยบายในการคุ ้มครองผูแ้ จ้ง เบาะแสการกระท าความผิ ด โดยยึดหลักความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กรเป็ นสาคัญ ดังนั้นพนักงานผูย้ ื่นคาร้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
กับคาร้องทุกข์ที่กระทาไปโดยสุ จริ ตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่แก่ท้ งั บริ ษทั และพนักงานเป็ นส่ วนรวม
ดังนั้น พนักงานผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ พนักงานผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการ
ร้องทุกข์ และพนักงานที่ เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้ องทุ กข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อยุ่งยาก
ประการใดแก่บริ ษทั ก็ย่อมได้รับการประกันจากบริ ษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิ กจ้าง ลงโทษ หรื อ
ดาเนิ นการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบริ ษทั จะให้การเอาใจใส่ และพิจารณาด้วยความเป็ นธรรม เพื่อ
ดารงไว้ซ่ ึงบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ดังนี้
1. ทางไปรษณี ยอ์ ีเล็กทรอนิกส์โดยสามารถส่งข้อมูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ที่
Email: auditcommittee@pjw.co.th หรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email:ac-secretary@pjw.co.th เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แลกิ จการ พิจารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
2. ทางไปรษณี ย ์ โดยส่ งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการบริ ษทั ปั ญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ควรใช้ถอ้ ยคาสุภาพ ระบุความจริ งหรื อพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้ ผูแ้ จ้งเบาแสะหรื อข้อร้องเรี ยนสามารถมัน่ ใจได้วา่ การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน จะเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
สาหรับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็ นความลับ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั้งข้ อมูลทางการเงิ นและข้ อมูลที่ มิใช่ ข้อมูลทางการเงิ นอย่ าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่ านช่ องทางที่ เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่ าเที ยมกันและน่ าเชื่ อถือ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้ง
การรายงานข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ สาคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
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หลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี
นโยบายที่ จะเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศของบริ ษทั ต่อผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น และสาธารณชนผ่านช่ องทางและสื่ อการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั มีการจัดทาเว็ปไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั โดยเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิ บัติด้านการกากับดูแลที่ ดีตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรั พย์ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจาปี งบการเงิน นโยบาย
การกากับดูแลและจริ ยธรรมธุ รกิ จ ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ข่าวจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทา
ประชุ มนักวิเคราะห์ และแถลงข่าวผลประกอบการของบริ ษทั และนาเสนอข้อมูล ต่อนัก ลงทุ น ในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทุกไตรมาสและประจาปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ ยงั ร่ วมกิ จกรรมกับตลาดส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิ จการ (Company’s
Visit)
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่ งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบควบคุมภายใน รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษทั
- คณะกรรมการมีความรั บผิดชอบต่ อผลการปฏิบัติหน้ าที่ ต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์
ให้กบั บริ ษทั โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
แนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิ ดการถ่วงดุ ลในการออกเสี ยงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 คน
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ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่จานวน
5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ หาร) และกรรมการ
อิสระจานวน 4 คน (โดย 3 คน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 1 คน ดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการบริ ษทั ) ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิ สระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่ งกาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์ กรรมการอิ สระเหล่านั้นอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ ง
อย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยน
บริ ษทั นั้น ให้จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยัง ได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ เฉพาะเรื่ องและ
เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ ซึ่ งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิ หน้าที่ ตามที่ ได้
กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจนและมี
การถ่วงดุ ล อานาจการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและกากับดู แลการ
ดาเนินงานของผูบ้ ริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ผบู ้ ริ หารทาหน้าที่บริ หารงานของบริ ษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริ ษทั และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่ การปฎิ บตั ิ งานด้านการกากับดู แลกิ จการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับจานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 5
บริ ษทั โดยไม่รวมบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้อ งทราบ และปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
เช่น ทบทวนและอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ น
ประจาอย่างน้อยทุ ก ๆ 5 ปี รวมทั้งกากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
o การแบ่ งแยกหน้ าทีร่ ะหว่ างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการบริ หารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารถูกเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าและมี
ส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้พิจารณา
และกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจร่ วมกับฝ่ ายจัดการ เป็ นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจน
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริ หารงานปกติประจาวัน แต่ให้
การสนับสนุ นและคาแนะนาในการดาเนิ นธุ รกิ จของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารอย่างสม่ าเสมอ
ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั (รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้เปิ ดเผยไว้
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
o นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา บริ ษทั มีการสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
และจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุ มตั ิ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ เพื่อมีบทบาทหน้าที่ ส่ งเสริ ม
ศึกษา ปรับปรุ ง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมธุรกิจ ของบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนิ นธุ รกิ จที่ ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่ จะกาหนดจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ ให้แก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึงถึงสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ โดย
ที่ จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็ นถึงค่านิ ยม และแนวทางปฏิ บัติงาน ที่ พนักงานทุกคนพึงปฏิ บตั ิ ตน และ
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ปฏิบตั ิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้
เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปั ญญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสาร สิ ทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
o ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสิ นใจ
ใดๆ ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิ จจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผย
รายการที่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้า
ร่ วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดย
ใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท ซึ่ งหมายรวมถึ งคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่ บรรลุนิ ติภาวะ เมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทั้งห้ามมิ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และ
หลังการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
o ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายจัดการในการ
ช่วยลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ ช่วยให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ ต้ งั ไว้ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล สู ญหายหรื อจากการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องและช่วยคุ ม้ ครองเงิ นลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการ
ดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
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สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ
ความมีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารจัดให้มีข้ ึน รวมทั้งได้จดั ทาและทบทวนระบบการควบคุม
ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนการจัดการความเสี่ ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็ นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมัน่ ใจ
ว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ของ
องค์ก ร เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ได้ป ฏิ บัติ ตามระเบี ยบและข้อบังคับ ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน และ
สนับสนุนการกากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
o การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในด้านการบริ หารความเสี่ ยง และเป็ นผูร้ ับผิดชอบกาหนดนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ ยงและบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ สามารถยอมรับได้ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้การบริ หาร
ความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ ยงใดที่จะ
เป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จะต้องมีมาตรการในการบริ หาร
ความเสี่ ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของ
ความเสี่ ยง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ ยง และดาเนิ นการแก้ไข อาทิ การปรับปรุ งขั้นตอนในการดาเนิ นงาน
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่ องมื อเพื่อช่วยในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่ อาจจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันและลดความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนิ นการ
อย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุ รกิ จใหม่ ๆ ที่ จะสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
o รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิ น และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิ นอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยมี
ฝ่ ายบัญชีและ/หรื อผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิ น (รายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
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3.

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
และเข้าร่ วมประชุมได้ โดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดื อน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมี
การกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาเป็ น
เร่ งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดื อน
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูร้ ่ วมกันกาหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างอิ สระ โดยในบางวาระอาจมี ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอี ยดข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์เพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้าง
มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดให้มีจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการ
จะลงมติตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมและ /
หรื อไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรื อกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสัย
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริ ษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรื อยืน่ หนังสื อแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริ ษทั ได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละครั้งเลขานุ การบริ ษทั ได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทึ ก
รายงานการประชุม และจัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสื บค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษทั จะเข้าร่ วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ น ซึ่ ง
จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุ ม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ถื อเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารมีโอกาสที่ จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับการจัดการที่ อยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุม
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4.

ค่ าตอบแทน

บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึ งถึงผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท และความสอดคล้อ งกับ ธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมถึ ง ความเหมาะสมกับ หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ ริ หารแต่ละคน โดยอยูใ่ นรู ปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรื อ เงิ นเดือน และ
โบนัส
บริ ษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่
แข่งได้ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ ริ หารที่ มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม
มากขึ้น
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่ งเสริ มและอานวยความสะดวก ให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่กรรมการ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้
มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องและจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และส่ งเสริ ม
ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง และในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรื อกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัด ให้มีเอกสารและข้อมูล ที่ เ ป็ นประโยชน์ต่อ การปฏิ บัติห น้าที่ ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการ
ใหม่
6.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฎิ บตั ิ งานของตนเองทั้งคณะ ประเมิ นเป็ นชุดย่อย และ
ประเมินเป็ นรายบุคคล ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฎิ บตั ิงานที่ ผ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารนาไป
ปรับปรุ งพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
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2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การทาหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของ
กรรมการทั้งชุด และสาหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็ นการประเมินแบบไขว้ โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการท่านอื่น 3 ท่าน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย จะได้ผลคะแนนของ
กรรมการแต่ละท่าน
7.

การประเมินผลการปฎิบัตหิ น้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นประจาทุกปี
เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์ มประเมินผลงานของ CEO ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งงาน

คณะกรรมการบริ ษ ัท จัด ให้มี ก ารจัด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ของผูบ้ ริ ห ารเพื่ อ ให้ไ ด้ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเพียงพอในการปฎิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร
2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง
งาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และสามารถสื บทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประเมินการปฎิบตั ิงานและความรู ้ ของผูบ้ ริ หารที่มีระดับความสามารถที่
ต้องการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทบทวนและสรุ ปผลการจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ ทราบปี ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษ ัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความหลากหลาย ใน
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ด้านทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน และจะต้องมีกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิง
อย่างน้อย 1 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมในปี 2557 มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
(ประชุม 5 ครั้ง)

1.

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบ

4/5

โดยมี นางชญานิศา บุญมี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3
2. กรรมการตรวจสอบ
3

ปี
ปี

ทั้งนี้ เมื่ อ ครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่ พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธานกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้กรรมการ
ตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยืน่ หนังสื อลาออกต่อบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ หรื ออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้ปฏิบตั ิงานของคณะกรรรมการตรวจสอบมีความต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ ให้บุคคลที่เข้า
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ าย
บริ หารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ง ให้แ นวทางและ
ข้อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนา และให้ความสาคัญโดยส่งเสริ มให้บริ ษทั กาหนดเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. สอบทานให้บริ ษทั มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล รวมถึงการหารื อร่ วมกับฝ่ ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความ
เสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
6. ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายบริ หาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
7. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และต้อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
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11.

12.
13.

14.

(ช) ความเห็ นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการได้รับจากการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่ เห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
กากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรื อพบ
เห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรญาบรรณ หรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ ใจแก่ผแู ้ จ้งเบาะแสว่าบริ ษทั มีกระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ
และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
ควบคุมดูแลกรณี การสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะ
การเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การรายงานต่ อ
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีส่ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

ในการปฏิ บตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2557 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
บัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มีจานวน 5 ท่าน โดยรายนามของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมในปี 2557 มีดงั ต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
(ประชุม 3 ครั้ง)

1.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3

2.

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3

3.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3

4.

นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3

5.

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3/3

โดยมีนางพริ ม ชัยวัฒน์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1.
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและวางกรอบการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั รวมถึง
จัดทาแผนงานการบริ หารความเสี่ยงและจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ ยง
ด้านต่างๆที่มีผลต่อเป้ าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อันได้แก่ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยง
ด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากการบริ หารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน
และมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรื อนโยบายภาครัฐ
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของกิจการ ความเสี่ ยงการเกิดทุจริ ต เป็ นต้น
2.
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิผลและมีประสิ ทธิภาพ
3.
ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ
จากปั จจัยภายในและภายนอก
4.
ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรื อ
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.
มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน หรื อบุคลากรเพิ่มเติม หรื อว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระจาก
ภายนอกได้ตามความจาเป็ น เพื่อให้งานการบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิภาพ และสามารถป้ องกันความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิผล
6.
ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนาม
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมในปี 2557 มี
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

ดร.ดาริ สุโขธนัง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
(ประชุม 1 ครั้ง)
1/1

ค่าตอบแทน
2.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

3.

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้ านการสรรหา
1.1.1 พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับ องค์ก รและ
สภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 กาหนดคุ ณสมบัติของกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ น
กรรมการ ทั้งในกรณี ที่มีตาแหน่ งว่าง และ/หรื อกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ ง และ/หรื อ
แต่งตั้งเพิม่ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุ คคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1.1.5 จัดให้มีแผนการสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.2 ด้ านการกาหนดค่ าตอบแทน
1.2.1 กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน เป็ นธรรม และเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้เคียงกับบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบ
และ/หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบอืน่ ๆ
1.3.1 แต่งตั้งที่ปรึ กษาประจา และ/หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้าที่ ความรั บผิดชอบได้ในกรณี จาเป็ นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของที่ปรึ กษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้ตามความ
จาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์
และนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1.3.3 ปฏิบตั ิงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มีจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริ หาร

2.

นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริ หาร

3.

นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการบริ หาร

โดยมีนางพริ ม ชัยวัฒน์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริ หารซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และมี
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และ
อานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็ นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่สาคัญได้ดงั นี้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางาน เพื่อการดาเนิ นกิจการหรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรื อคณะทางาน รวมถึงควบคุม
กากับดู แลให้การดาเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ และ/หรื อคณะทางานที่ แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและ
เป้ าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายบริ หาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนิ นการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั แต่ละรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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7. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืมเงิ น การจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใด ๆ ของบริ ษทั สาหรั บ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท และกรณี ที่ ต ้องใช้ท รั พย์สินของบริ ษ ัท เป็ นหลัก ประกัน ต้อ งน าเสนอขออนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการของบริ ษทั
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จปกติของบริ ษทั ที่ ก่อให้เกิ ดรายได้ ซึ่ งมี อายุสัญญาหรื อ
ข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ ได้รับมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว
โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป
ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้า ปกติ ซ่ ึ งเป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
 กรรมการอิสระ
บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น (แล้ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ เข้า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษทั โดยคุณสมบัติของผู ้
ที่จะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
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บริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึ กษา ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิ ดา มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
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ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1.0 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้ นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
 คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2557 วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2557 ได้มีมติ ในที่ ประชุ มจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อมีหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นใหญ่และ/
หรื อตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มา
เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่ งจะให้ความสาคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ และประสบการณ์ที่มีความจาเป็ นต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มี คุณสมบัติ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ หลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ กฎของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่บริ ษทั
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty)
อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวิธีการที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่ งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
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3.

4.

5.

6.

ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลื อ กบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณสมบัติ และไม่มี ลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้ว ยพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
เพื่อทาหน้าที่ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ น
กรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ก าหนดว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี
หรื อการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
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 ผู้บริหาร
บริ ษทั มี นโยบายที่ จะสรรหาผูบ้ ริ หารโดยคัดเลื อกบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และมี ประสบการณ์ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ โดยดาเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั /หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติและความสามารถ ที่ จะสมควร
ได้รับตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคล
เข้า ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร โดยการแต่ ง ตั้ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารได้ รั บ มอบหมายให้เ ป็ นผู ้บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษทั เข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรื อ
ผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุ มภายใน จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายเรื่ องการดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมการบริ ษทั
(รวมถึงประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่กาหนดหรื อแนะนาโดยหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จด
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั เนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริ ษทั
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิภายในในการดารงตาแหน่งใด ๆ ในบริ ษทั อื่นของกรรมการ โดย
ให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่งอื่นใดในบริ ษทั และองค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่แจ้งการดารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งใน
บริ ษทั อื่นของกรรมการให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในรายงานประจาปี และสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั หรื อ
องค์กรอื่นของผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารขึ้นไปนั้น (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร) บริ ษทั ได้กาหนดให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย

การพัฒนาส่ งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาใน
หลักสูตรหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
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และต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งบริ ษทั ได้กาหนดให้ในแต่ละปี
จะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในการพัฒนาความรู ้ของกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มความรู ้และทักษะในด้านที่
กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยูต่ ามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับ
กรรมการ และผูบ้ ริ หาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมหเล่านั้น
รายละเอียดการเข้าฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษทั ในปี 2557
ปี 2557
ตาแหน่ง
เดือน
หลักสูตร
สถาบันที่จดั หลักสูตร
ที่เข้ารับการ
ฝึ กอบรม
1. นายณัฐวุฒิ
กรรมการอิสระ/
พ.ย. ( 1 วัน)
รายงานผลสารวจ
สมาคมส่งเสริ ม
เขมมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบ/
ค่าตอบแทนกรรมการ
สถาบันกรรมการไทย
กรรมการบริ หาร
ประจาปี 2557
ความเสี่ ยง/กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2. นายวิวรรธน์
กรรมการ/ประธาน
พ.ย. ( 2 วัน)
Chartered Director Class สมาคมส่งเสริ ม
เหมมณฑารพ
กรรมการบริ หาร/
(CDC)
สถาบันกรรมการไทย
กรรมการบริ หาร
รุ่ นที่ 8/2014
ความเสี่ ยง/กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3. นางพริ ม ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สาย ก.ค. ( 2 วัน)
หลักสูตรพื้นฐานกฎหมาย สมาคมบริ ษทั จด
งานบัญชีและการเงิน
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนไทย
/ เลขานุการบริ ษทั
กับบริ ษทั จดทะเบียน
รุ่ นที่ 11/2014
มิ.ย. ( 2 วัน)
หลักสูตรผูป้ ฎิบตั ิงาน
สมาคมบริ ษทั จด
เลขานุการบริ ษทั
ทะเบียนไทย
รุ่ นที่ 29/2014

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ รับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารจัดการธุ รกิ จ และการดาเนิ นงานของบริ ษทั
รวมถึงการบริ หารงานบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั อยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยัง
รั บผิดชอบกาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการด าเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและกากับควบคุ มดู แ ลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นงานตามนโยบายที่ กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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ตลอดจนมีการกาหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ให้สอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีสานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุการบริ ษทั ร่ วมกันปฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนนี้

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มี ระเบี ยบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างต้องรั กษาความลับและ/หรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาประโยชน์แก่
ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
รวมทั้งต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน และ/
หรื อเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างซึ่ งอยู่ในหน่ วยงานที่ได้รับข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทา
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย
นอกจากนี้บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
หรื อนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรื อให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
รวม

1,645,000
-ไม่มี 1,645,000

ทั้งนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริ ษทั

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

72

รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรี ยน ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลทาให้บริ ษทั เติบโตได้อย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว คณะกรรมการบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยมี
นางสาวจรัญญา แสงสุ ขดี เป็ นประธานกรรมการ รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ และนายณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น เป็ น
กรรมการ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ คู่แข่ง
ภาครัฐ ชุมชนสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2557 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้จดั ให้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
o ดูแลให้บริ ษทั ดาเนินงานและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
o ดูแลการปฏิบตั ิตามแนวนโยบายและแผนงานการดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ทั้งในส่วนของสานักงานใหญ่และสาขา ได้ดาเนินกิจกรรม อาทิ
-

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ส่ งเสริ มให้เยาวชนของไทยมีความ
สมบูรณ์ทางด้าน อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะส่งผลดีแก่ชุมชน

-

กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต ให้กบั สภากาชาดไทย เพื่อให้ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ นาโลหิ ตที่ได้รับบริ จาค ไป
ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

-

โครงการรั บนั กศึ กษาจากวิ ท ยาลัย เทคนิ คสมุท รสาครเข้ าฝึ กงานในระบบทวิ ภาคี เพื่อ เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาระบบทวิภาคีได้เข้ามาเรี ยนรู ้/ศึกษากระบวนการทางาน ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
ชี วิตการทางานจริ ง และเพื่อเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์ และพัฒนาทักษะต่างๆอันจาเป็ นต่อการ
ทางานในอนาคต

-

กิจกรรมแห่ เที ยนพรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม สื บสาน
และอนุรักษ์ ประเพณี วฒั นธรรม ของท้องถิ่น

o ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ และมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
หน่วยงานที่กากับดูแล ทั้งนี้การปรับปรุ งและเพิ่มเติมจรรยาบรรณและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีสาระสาคัญดังนี้
-

กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานมี จิ ต ส านึ ก และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
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-

กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทาง
การเงิน ความเสี่ ยงแผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

o เผยแพร่ และสื่ อสารจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ การปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ อีเมล แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ และการจัดกิ จกรรมสัปดาห์ CG เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานของ
บริ ษทั ทุกๆ สาขาได้เข้าทาความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว
จากการที่ บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด
พร้อมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับรางวัลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
o รางวัล SET Award บริ ษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report
Awards) ประจาปี 2557 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o ผลประเมินจากผลสารวจรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน ประจาปี 2557 โดยมีคะแนน
ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
o ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอยู่เกณฑ์ “ระดับ 4” ในโครงการประเมิ นคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจาปี 2557 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุน
ไทย

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

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

74

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)
-------------------------------------------------------------บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “PJW”) มีความมุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยให้ความสาคัญและยึดมัน่ ในหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั และทีมผูบ้ ริ หารพร้อมด้วยพนักงานของบริ ษทั ทุกคน มีความตั้งใจที่จะรักษาอัตราการ
เติบโต โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและยึดมัน่ กรอบนโยบายตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ให้ไว้ พร้อม
ทั้งจัดสรรผลตอบแทนให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั และมุ่งมัน่ พัฒนาบริ ษทั ให้เป็ นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและคุณภาพในอุตสาหกรรมขึ้นรู ปพลาสติก เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิตจนสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับโลก (World Class Manufacturer) และเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต โดยมีนโยบายในการดาเนินการดังกล่าว
ดังนี้
“เราจะส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ทมี่ มี าตรฐานโดยใช้ คุณค่ าของทรัพยากรในการผลิตให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด”
นโยบายและภาพรวม
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การ
ดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มี
อยูแ่ ล้ว ให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน รวมทั้งจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร สื่ อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม
และการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย คานึงถึงสังคม และสิ่ งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และ
แนวทางปฏิบตั ิงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตน และปฏิบตั ิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ อันเป็ นการ
เสริ มสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริ ง
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
โดยจัดทาแนวทางการปฎิบตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษร
และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั
ซึ่งได้ผา่ นการทบทวนและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และกาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั อย่าง
เข้มงวด บริ ษทั ให้ความสาคัญกับความโปร่ งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริ ตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ
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บริ หารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริ ษทั และได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วน
การกาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริ ต คอร์รัปชัน่ บริ ษทั ได้วางกรอบนโยบายไว้ ซึ่งประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรื อข้อร้องเรี ยนและให้ความคุม้ ครองผู ้
แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
นอกจากนี้ บริษัทได้ มกี ารดาเนินการเพือ่ ป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตและคอร์ รัปชั่น ดังนี้
1. บริ ษทั ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
โดยกาหนดให้การดาเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่ งครัด หรื อถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดาเนินงาน
เนื่องจากความประมาท รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่ เต้นให้พน้ ผิด
2. จัดให้มีช่องทางในการรายงาน
หากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อพบเห็นการกระทาทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เพื่อให้เรื่ องดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่ งใส และยุติธรรม
ต่อไป และมีมาตรการคุม้ ครองให้กบั ผูร้ ายงาน
ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนิ นการที่ เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.pjw.co.th ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน ไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุษยชน ภายในธุรกิจของ
บริ ษทั และกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุร กิ จ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริ ษทั ในเครื อและคู่คา้
บริ ษทั ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดาเนิ นงานและสภาพที่แท้จริ งของ
องค์กรธุรกิ จ สนับสนุนการหารื อ/ความร่ วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่ งครอบคลุมถึงการมีอิสระใน
การให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูลหรื อความคิดเห็นผ่านสื่ อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง
การสื่ อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเสรี
บริ ษทั จัดให้มีระบบการทางานที่ม่งุ เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม เช่น การ
มีระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงานการจัดให้มีสถานที่ทางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัย
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัยไข้เจ็บ
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4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั มีนโยบายปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
การพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้
ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมัน่ คงในอาชีพ และปฎิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม พร้อม
ให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อ
พนักงาน ดังนี้
1) ไม่มีการกดขี่ บังคับใช้แรงงาน และไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็ก
2) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน
ของมนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
3) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและผลการปฎิบตั ิ งาน
ของพนักงานแต่ละคน
4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความสุจริ ตใจ และ
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงานอยูเ่ สมอ
6) ให้การส่งเสริ ม สนับสนุน ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
7) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
8) ปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
9) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อนั เนื่องมาจาก
ได้รับความเดือดร้อนหรื อความไม่เป็ นธรรมเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าได้รับสิ นค้า/บริ การที่ ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่ เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ได้
กาหนดไว้ เนื่องจากบริ ษทั ตระหนักดีวา่ การที่ลูกค้าได้รับสิ นค้า/บริ การที่ดี มีมาตรฐาน จะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มี
ต่อลูกค้ามีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับ
ลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยที่
ผ่านมาบริ ษทั ได้ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
-

ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่ อที่ จะทาให้มนั่ ใจได้ว่าผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การได้จดั ตั้งและรักษา
ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดี
ยิง่ ขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริ การ ซึ่งสามารถใช้ได้กบั ทุกประเภท
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ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริ ษทั จาเป็ นต้องมีความตระหนักและกาหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจนรวมทั้งหลักเกณฑ์ของ
ระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิผล โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
-

Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรื อข้อกาหนดพื้นฐานที่จาเป็ นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผผู ้ ลิต
ปฏิบตั ิตามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานที่ต้ งั และอาคารผลิต
2. เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร

-

Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึ่ งหมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็ น
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ มาตรการป้ องกันอันตราย ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ในแต่ละขั้นตอน ของการดาเนิ นกิ จกรรมใด ๆ โดยมี
กระบวนการดาเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้ องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม
และเฝ้ าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้ องกัน ที่กาหนดขึ้นนั้น มีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตระหนักถึง
คุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและ
การตัดสิ นใจ การดาเนิ นการใด ๆ ของบริ ษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทุกอย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรื อมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริ มให้พนักงานมีจิตสานึกและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจอยู่
ตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ที่จาเป็ นและได้ใช้เครื่ องมือทาง
การแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น บริ ษทั ได้บริ จาคเงิ นให้กบั โรงพยาบาลของรัฐในท้องถิ่นเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้โรงพยาบาล
สามารถนาไปซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย
ถึงแม้วา่ ในด้านกระบวนการผลิตของบริ ษทั ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากเศษพลาสติก
ส่วนเกินสามารถนากลับมารี ไซเคิลใหม่ได้ท้ งั หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมจึงได้
จัดตั้งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึ นอย่า ง
ต่อเนื่ อง โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิตามนโยบาย โดยที่ ผ่านมาได้มีการดาเนิ นกิ จกรรม
ภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบตั ิการด้าน
สิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริ ษทั ซึ่ง
คลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริ ษทั โดยได้รับการตรวจสอบจากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็ นอิสระ
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- บริ ษทั ได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อมโดยได้จดั ให้มีการตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสี ยง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผล
การตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
- บริ ษทั ได้ทาการค้นคว้า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสิ นค้าให้มี
น้ าหนักเบาขึ้นเพื่อลดปริ มาณการใช้เม็ดพลาสติก
ซึ่งในบางกรณี เป็ นการทางานร่ วมกับลูกค้า
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
- ในกระบวนการผลิตหากมีของเสี ยและเกิดปั ญหาคุณภาพอันมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่ องในกระบวนการ
ผลิต บริ ษทั ได้มีการจัดตั้ง Project team เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางการแก้ไข
ป้ องกันการเกิดปั ญหาซ้ า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายหลักของบริ ษทั ในการส่งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขยายผลนาไปแก้ไขปั ญหาเดียวกันในหน่วยงาน
และสาขาอื่นๆ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย โดยมีการลงทะเบียนและจัดทาเป็ นรู ปแบบของเอกสารรวบรวมเป็ น
แหล่งศึกษาข้อมูล ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป
- บริ ษทั มุ่งเน้นในการจัดทากิจกรรม TPM-5ส ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมเพื่อให้ มี
การทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรช่วยลดต้นทุนการผลิต และ
เสริ มสร้างบรรยากาศในการทางานมากยิง่ ขึ้น โดยการตั้งกลุ่มย่อย เพื่อทากิจกรรมไคเซ็น ในการหา
ข้อบกพร่ องและเวลาสูญเสี ยในการทางานเพื่อให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้ าหมายของกิจกรรมคือ “การขัดข้องของเครื่ องจักร ของเสี ย และอุบตั ิเหตุ เป็ นศูนย์” และ
นาไปปฏิบตั ิใช้อย่างจริ งจังในทุกๆ หน่วยงานของบริ ษทั ปลูกฝัง เป็ นค่านิยมให้ TPM-5ส เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการทางานไม่ใช่เพียงแค่การจัดกิจกรรมชัว่ ครั้งคราว อันจะส่งผลให้ทรัพยากรของบริ ษทั ได้ถกู นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น และเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ต่อไปในระยะยาว
- จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั บริ ษทั ได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
เพื่อวิจยั และพัฒนาเทคนิคการนาขวดพลาสติกที่ใส่น้ ามันหล่อลื่น หรื อขวดนม มาใช้ซ้ าได้ รวมถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงโดยใช้ปริ มาณเม็ดพลาสติกน้อยลง เพื่อเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
- บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการรักษาและลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่
ต้องมีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ให้ความรู ้ที่ถูกต้องในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อมกับพนักงาน ประชาสัมพันธ์และกระตุน้ จิตสานึกด้วยกิจกรรมผูบ้ ริ หารพบพนักงานสัปดาห์ละ
1 ครั้งก่อนเข้าทางาน ติดป้ ายนโยบายสิ่ งแวดล้อมให้สามารถอ่านและเห็นได้ชดั เจน โครงการคัดแยกขยะ
ตามประเภทและกาจัดอย่างถูกวิธี มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่ งแวดล้อม ดาเนินการตรวจวัด
ป้ องกัน แก้ไขมลภาวะและลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น
- บริ ษทั ดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มุง่ มัน่ การพัฒนาและนาเสนอนวัตกรรมทางด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสิ นค้า โดยติดตั้งระบบ Punching มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการตัด
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แต่งผลิตภัณฑ์ดว้ ยมือ เป็ นการลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่ วยจากโรคนิ้วล็อค และติดตั้งระบบมือจับ
ชิ้นงานอัตโนมัติ (Robot) เพื่อช่วยลดการใช้แรงงานในการหยิบผลิตภัณฑ์จากเครื่ องจักร และการบรรจุ
กล่อง เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าและลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการทางาน ทา
ให้พนักงานมีความสุขในการทางานมากยิง่ ขึ้น
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั ได้มีการ ประเมินความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มี
ต่อบริ ษทั ทั้งปัจจัยเสี่ ยงภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั และความน่าจะเป็ นในอนาคต หรื อโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยงในหลากหลายมิติ อย่างสม่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะช่วยให้
บริ ษทั มีความเข้าใจที่ชดั เจนและครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและ
ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ผูถ้ ือหุน้

พนักงาน

ลูกค้า

ช่ องทางการสื่อสาร
- การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
- รายงานประจาปี
- เปิ ดให้เยีย่ มชมบริ ษทั
- นักลงทุนสัมพันธ์
- กิจกรรม Opportunity Day
- การคุยทางโทรศัพท์
- Roadshow
- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
- Website บริ ษทั
- การเข้าร่ วมประชุม
- เสี ยงตามสาย
- กิจกรรม Morning Talk
- กล่องรับข้อร้องเรี ยน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
- การเยีย่ มชมบริ ษทั
- การรับข้อร้องเรี ยน
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การพูดคุยทางโทรศัพท์
- การประชุมผ่าน Conference
- Website บริ ษทั

ประเด็นด้ านความรับผิดชอบ
- ฐานะการเงินที่มน่ั คง
- ผลตอบแทนจากการลงทุน
- องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การบริ หารความเสี่ ยงที่ดี
- การดาเนินงานที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้
- การกากับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

- ความมัน่ คงในชีวติ ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การ
ทางาน
- สวัสดิการที่เป็ นธรรม
- สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยในการ
ทางาน
- การประเมินผล และการจ่ายค่าตอบแทน และการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
- คุณภาพของสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิม่ ยอดขาย
ให้กบั ลูกค้า
- การส่งมอบสิ นค้าที่ตรงต่อเวลา
- การบริ การที่ดี มี Service mind
- การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลงร่ วมกัน
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ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คู่คา้ และเจ้าหนี้

คู่แข่ง

ภาครัฐ

ชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม

ช่ องทางการสื่อสาร
- กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
- การประชุมประจาปี
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- การพูดคุยทางโทรศัพท์
- Website บริ ษทั
- การประเมินผูข้ าย
- การให้คาแนะนา
- การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การพบปะสังสรรค์ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
- เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
- การให้ขอ้ มูล
- Website ของบริ ษทั
- การเข้าร่ วม และให้ความ
สนับสนุนกิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านผูน้ า
ชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ
- การรับข้อร้องเรี ยน
- การพูดคุยทางโทรศัพท์

ประเด็นด้ านความรับผิดชอบ
- การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลงร่ วมกัน
- การชาระคืนตามกาหนดเวลา
- การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน
- มีความซื่อสัตย์ มีความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
- การรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน

- ไม่กีดกันในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุรกิจ
- ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมภายใต้กฎหมายที่กาหนด
- ไม่ทาลายชื่อเสี ยง ให้ร้ายป้ ายสี และโจมตี โดยปราศจาก
มูลความจริ ง
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
- การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การกากับดูแลกิจการที่ดี
- การส่งเสริ มเศรษฐกิจชาติ
- การปฏิบตั ิตามกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. เป็ นต้น
- การพัฒนาชุมชน และสังคม รวมถึงเศรษฐกิจโดยรอบ
- การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
- การรับฟังข้อร้องเรี ยน
- การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อให้มนั่ ใจว่าทิศทางและเป้ าหมายหลักของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลจึงสรุ ปผลการดาเนินงานหลักในด้านต่างๆ
ดังนี้
การดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2557 บริ ษทั มีผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถแบ่งปั นคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย ได้ดงั ต่อไปนี้
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หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพื่อเสริ มสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน **
ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กบั ภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***
*
**
***

มูลค่ าของรายการ*
2,294.91
35.83
364.97
10.79

ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ปี 2557
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ประกันสังคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบารุ งท้องถิ่น ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหกั ณ ที่จ่าย

การดาเนินงานด้ านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยูร่ ่ วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการ
ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความร่ วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุ นแรงของปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เสริ มสร้างความเข้าใจ
สร้างชื่อเสี ยงและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม
โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนั้นคานึงถึง
ผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่ วมกัน
ซึ่งจะทาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมัน่ และมอบความ
ไว้วางใจให้กบั องค์กร เสริ มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและเป็ นหุน้ ส่วนทางความสาเร็ จให้กนั และกันอย่าง
ยัง่ ยืน
ในปี 2557 นั้นบริ ษทั ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
-

โครงการรั บนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเข้ าฝึ กงานในระบบทวิภาคี
เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาระบบทวิภาคีได้เข้ามาเรี ยนรู ้/ศึกษากระบวนการทางาน ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นใน
ชีวติ การทางานจริ ง และเพื่อเป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ และพัฒนาทักษะต่างๆอันจาเป็ นต่อการ
ทางานในอนาคต
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ บุคลากรที่มีทกั ษะ ความชานาญและประสบการณ์น้ นั เป็ นปัจจัยสาคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ไปสู่ความสาเร็ จได้ในระยะยาวและยัง่ ยืน จึงเริ่ มจัดทาโครงการดังกล่าว
เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักศึกษา อันเป็ นอนาคตของชาติให้เป็ นบุคลากรที่มีทกั ษะในการทางานได้อย่างมือ
อาชีพ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีรายได้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และช่วยลดปั ญหาการว่างงาน
โดยเมื่อศึกษาสาเร็ จหลักสูตร บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รับการบรรจุเข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ได้
ทันที
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-

กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต ให้กบั สภากาชาดไทย เพื่อให้ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ นาโลหิ ตที่ได้รับบริ จาค ไป
ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

-

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ส่งเสริ มให้เยาวชนของไทยมีความ
สมบูรณ์ทางด้าน อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะส่งผลดีแก่ชุมชน
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-

กิจกรรมแห่ เที ยนพรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม สื บสาน
และอนุรักษ์ ประเพณี วฒั นธรรม ของท้องถิ่น

-

กิจกรรมปั นนา้ ใจให้ คนชรา ณ บ้านพักคนชราบางละมุง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสิ่ งของที่จาเป็ นต้องใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน และแสดงความรักความอบอุ่นต่อผูส้ ูงอายุที่ไม่มีญาติพี่นอ้ งคอยดูแลเอาใจใส่

การดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจ การดาเนินการใด ๆ
ของบริ ษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
หรื อมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริ มให้พนักงานมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานลดปริ มาณการใช้พลังงาน โดยปี พ.ศ. 2557 ด้วย
มาตรการลดอากาศอัดรั่วไหล,ลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่ องอัดอากาศ, ใช้หลอดไฟฟ้ า LED แทนหลอด Fluorescent 36 W.
, ใช้มอเตอร์ที่เหมาะสมกับ Load ,ปรับปรุ งค่า Power Factor ฯลฯ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ 546,480.27
kWh./ปี คิดเป็ นก๊าซ CO2 ได้ 306,575.43 kg.CO2 /ปี
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมจึงได้จดั ตั้งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อมุง่ ลดผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยที่ผา่ นมาได้มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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- บริ ษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบตั ิการด้าน
สิ่ งแวดล้อม จึงเป็ นเครื่ องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริ ษทั ซึ่ง
คลอบคลุมทุกพื้นที่ของบริ ษทั โดยได้รับการตรวจสอบจากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็ นอิสระ
- บริ ษทั ได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อมโดยได้จดั ให้มีการตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสี ยง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผล
การตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
ถึงแม้วา่ ในด้านกระบวนการผลิตของบริ ษทั ไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตดั ออกจากชิ้นงานที่ผลิตสาเร็ จ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนาไปรี ไซเคิลเพื่อ
ใช้ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อม และสิ่ งแวดล้อมในการทางานต่อพนักงาน ผูเ้ กี่ยวข้อง ระบบนิเวศ ชุมชนรอบๆ บริ เวณโรงงาน โดยมี
นโยบายการดาเนินการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
- ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญและมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสร้างสรรค์
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีว

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน และเป็ นหน้าที่
รับผิดชอบของพนักงานทุกคน
- จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้อง และเป็ นไปตาม หรื อสูงกว่าข้อกาหนดทางกฎหมาย
มาตรฐานสากลและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน รวมถึงการปรับปรุ งผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยมีการควบคุม ปรับปรุ ง และป้ องกันอันตรายจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตลอดจนส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยและการมีส่วนร่ วมจากพนักงาน
ทุกคนในการป้ องกัน รายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ สภาพการทางาน และสภาวะที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็ นอันตรายและไม่ปลอดภัยของพนักงานและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
- จัดให้มีมาตรการและแผนในการเฝ้ าระวัง และมาตรการควบคุมด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้ องกันไม่ให้มีโรค
จากการทางาน และส่งเสริ มให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- มุง่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ความรู ้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ สร้างจิตสานึก
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรทั้งในเรื่ องบุคลากร เวลา และงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ถือเอาความร่ วมมือด้านความปลอดภัยในการทางานเป็ นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการปฏิบตั ิ
- บริ ษทั มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุม และผลักดันด้านการดาเนินงานตามแผนงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) โดยมีการประชุม
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อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพือ่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องการตรวจวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
- บริ ษทั ได้มีการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงระดับความ
เสี่ ยงต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมัน่ ใจว่าจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ ยงต่อ
สุขภาพโดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสี่ ยง
- บริ ษทั จัดสวัสดิการให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
วิชาชีพจากโรงพยาบาลมาตรวจและให้คาปรึ กษากับพนักงาน

ซึ่งมีทีมงานแพทย์และพยาบาล

บริ ษทั จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริ มการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน เช่น การ
จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคาขวัญความปลอดภัย กิจกรรม Safety Talk ในสัปดาห์ของการ
ทางาน เป็ นต้น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่ องจากจะช่วยให้การดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบริ ษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบทาน
ให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน
เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริ หารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุ ปได้วา่ จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ท ธิ ผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ
จัด การความเสี่ ย งอย่า งเหมาะสม โดยบริ ษ ัท ได้จัด ให้ มี บุ ค ลากรอย่า งเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การตามระบบได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมี ระบบควบคุ มภายในในเรื่ องการติ ดตามควบคุ มดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถ
ป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึง
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
บริ ษทั จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้ดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์และมีความมัน่ ใจที่จะบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล การดาเนินงานของบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจ สนับสนุนการ
กากับดูแลที่ดีของบริ ษทั สามารถสนับสนุ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ภายใต้การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards of Internal
Auditing) ที่กาหนดโดยสถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA)
โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ได้แต่งตั้ง นางชญานิ ศา
บุญมี ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของ
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บริ ษทั
เนื่ องจากมีความเข้าใจในกิ จกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั จึ งเห็ นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฎิ บตั ิหน้าที่
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความ
เสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ท้ งั หมด แต่สามารถป้ องกันหรื อให้ความเชื่อมัน่ ในระดับที่สมเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
โดยบริ ษ ัท ได้มี การวางรากฐานการบริ ห ารความเสี่ ย งระดับ องค์กรตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และนามาใช้ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
หรื อยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริ ษทั ตั้งไว้ การบริ หารความเสี่ ยง
ถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมาย ป้ องกันความเสี ยหาย ลดความผิดพลาดในการบริ หารงาน
ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั จึงให้ความสาคัญในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน 5 ท่าน มากากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งออก
ประกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ ทั้งในแต่ละกลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน
แผนก หรื อในกระบวนการปฏิบตั ิงาน และส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงและถือปฏิบตั ิไว้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงจึงได้จดั ทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในบริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือที่ สาคัญที่ ช่วยให้ทุกภาคส่ วนของ
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมาย และความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน อันจะนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิ บตั ิงานได้ต้ งั แต่โครงการใหญ่ๆไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่ งการ
ตระหนักถึ งความผิดพลาดและเตรี ยมแผนรองรับก่ อนที่ จะเกิ ดขึ้ นย่อมดี กว่าการแก้ปัญหาที่ ปลายเหตุ ที่ อาจทาให้เสี ย
ค่าใช้จ่ายและสูญเสี ยทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเี่ กิดขึน้
สาหรับงวดบัญชีรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบ
ทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปในทางการค้า
ปกติ โดยได้คิดราคาซื้ อ-ขายสิ นค้า และบริ การกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรี ยบเทียบกับราคา
กลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
รายชื่อบริษทั

1.
2.
3.
4.

หน่ วย : ล้ านบาท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
บริ ษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จากัด
D
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จากัด
B
นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
B
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
B

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หาร

บริษทั ฯ
การถือ
หุ้น (%)
-

B = ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ

- ซื้อสิ นค้า
- ขายสิ นค้า
- ค่าที่ปรึ กษา
- ค่าเช่าที่ดิน
C = บริ ษทั ย่อย

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
0.923
3.293
0.700
1.613

D = ผูถ้ ือหุน้

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2557 บริ ษทั มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายสิ นค้า การเช่าสิ นทรัพย์ การ
ให้เงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริ การจัดทาบัญชี การซื้ อกล่องลูกฟูก การขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ค่าที่ปรึ กษา
และการเช่าที่ดินจากกรรมการและผูถ้ ือ หุ ้น ซึ่ งรายการดัง กล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อการบริ หาร
จัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนราคาซื้ อกล่อง
ลูกฟูก และการขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เป็ นราคาตลาดทัว่ ไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ รวมทั้งค่าเช่าที่ดินจากผูถ้ ือหุ ้น
และกรรมการ เป็ นราคาและอัตราที่เหมาะสม ค่าที่ปรึ กษาจากผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการ เป็ นอัตราที่อยูใ่ นระเบียบการว่าจ้าง
พนักงานตามนโยบายของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในปี 2557 ที่ ผ่า นมานี้ การทารายการระหว่างกัน ของบริ ษ ัทได้ผ่านการพิ จารณาอนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่
กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทารายการ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการ
ทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณี ที่บริ ษทั มี การให้เงิ นกู้ยืมหรื อกู้ยืมเงิ นจากกลุ่มบริ ษทั หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันและให้รวมถึ งการเข้าค้ า
ประกันหนี้สินหรื อการใช้ทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์บริ ษทั ฯค้ าประกันเงินกู้ หรื อภาระหนี้สินอื่นของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคล
ที่ เกี่ ยวข้องกัน ให้บริ ษทั เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ
จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ ยและต้นทุนทางการเงิ นที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว ซึ่ งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทารายการและ
ความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยให้งดออกเสี ยงและไม่มีสิทธิเข้าร่ วม
การประชุมในวาระนั้น
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
รายการซื้อสิ นค้า ประเภทกล่องลูกฟูกจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน และราคาซื้ อเป็ นราคาตลาดทั่ว ไปและมี เ งื่ อ นไขทางการค้า ปกติ ส่ วนรายการเช่ า ที่ ดิ นจากผูถ้ ื อ หุ ้น และ
กรรมการ จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริ ษทั มิลล์แพค จากัด ตั้งอยูบ่ นที่ดินของผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ ซึ่ง
อาคารดังกล่าว ยังอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั มิลล์แพค จากัด จึงมีความจาเป็ นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมี
การทาสัญญาเช่าจากกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในอัตราที่ สมเหตุสมผล และรายการค่าที่ ปรึ กษาจากผูถ้ ือหุ ้นและ
กรรมการ จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการแล้วว่ามีความเสี่ ยงต่าจากกรณี การยกเลิก
สัญญาจ้างโดยที่ปรึ กษา และบริ ษทั สามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่ อง ซึ่ งมูลค่าของรายการนั้นเป็ นอัตราที่
อยูใ่ นระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริ ษทั
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จะต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการเกี่ ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ ายทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้ อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ตำรำงสรุปงบกำรเงิน
ตารางสรุ ปงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท
%
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ ำนบำท
%

63.61
316.69
148.94
33.29
562.53

4.37
21.78
10.24
2.29
38.68

50.93
388.78
172.94
74.78
687.43

2.51
19.14
8.52
3.68
33.85

122.29
341.20
277.95
114.87
856.31

5.13
14.31
11.66
4.82
35.92

865.58
6.46
6.74
13.16
891.94
1,454.47

59.51
0.44
0.46
0.91
61.32
100.00

1,313.13
7.53

64.66
0.37

1,463.96
8.92

61.40
0.37

22.81
1,343.47
2,030.90

1.12
66.15
100.00

54.97
1,527.85
2,384.16

2.31
64.08
100.00
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท
%
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ ำนบำท
%

45.34
262.35

3.12
18.04

331.99
220.97

16.35
10.88

437.29
440.61

18.34
18.48

45.28
16.04
11.89
49.66
16.44
447.00

3.11
1.10
0.82
3.41
1.13
30.73

110.76
10.95
2.41
58.74
27.20
763.02

5.45
0.54
0.12
2.89
1.34
37.57

122.08
7.92
0.73
60.92
82.67
1,152.23

5.12
0.33
0.03
2.56
3.47
48.33

90.81
18.94
18.09
12.08
0.03
139.95
586.95

6.24
1.30
1.25
0.83
0.00
9.62
40.35

291.68
13.46
20.75
7.00
0.02
332.89
1,095.92

14.36
0.66
1.02
0.34
0.00
16.39
53.96

278.99
6.30
24.95
6.06
0.03
316.33
1,468.56

11.70
0.26
1.05
0.25
0.00
13.27
61.60
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท
%
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่ ว นต่ า กว่ า ทุ น จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ก าร
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ ำนบำท
%

276.00
276.00
338.13
22.18
220.47

18.98
18.98
23.25
1.52
15.16

276.00
276.00
338.13
27.23
277.33

13.59
13.59
16.65
1.34
13.66

276.00
276.00
338.13
27.60
257.24

11.58
11.58
14.18
1.16
10.79

-

-

-

-

-

-

3.09
2.76
862.63
4.89
867.52
1,454.47

0.21
0.19
59.31
0.34
59.65
100.00

3.09
8.39
930.17
4.81
934.98
2,030.90

0.15
0.41
45.80
0.24
46.04
100.00

3.09
8.81
910.87
4.73
915.60
2,384.16

0.13
0.37
38.21
0.20
38.40
100.00
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ ำนบำท
%

31 ธ.ค. 55
ล้ ำนบำท
%
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่ ว นต่ า กว่ า ทุ น จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก าร
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่ า งอัต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า การ
ดาเนินงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,010.03
6.92
2,016.95

99.66
0.34
100.00

1,588.62
60.13
120.22
16.82
1,785.79
231.16
28.35
202.81

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ ำนบำท
%

2,109.16 99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00

2,294.91
5.64
2,300.55

99.75
0.25
100.00

78.76
2.98
5.96
0.83
88.53
11.47
1.41
10.06

1,719.46
75.96
143.30
17.40
1,956.12
160.09
15.47
144.62

81.25
3.59
6.77
0.82
92.44
7.56
0.73
6.83

1,959.73
83.97
185.24
32.12
2,261.05
39.50
4.09
35.41

85.19
3.65
8.05
1.40
98.28
1.72
0.18
1.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.25)
201.56

(0.06)
9.99

5.63
150.25

0.27
7.10

0.42
35.83

0.02
1.56

202.91
(0.09)

10.06
(0.00)

144.71
(0.09)

6.84
(0.00)

35.49
(0.08)

1.54
(0.00)

201.65
(0.09)

10.00
(0.00)

150.34
(0.09)

7.10
(0.00)

35.91
(0.08)

1.56
(0.00)
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำนก่ อนกำรเปลี่ ย นแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส้ ินดำเนินงำน
สินทรัพย์ ดำเนินงำน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ ำย) จำกกำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปี 2555

งบกำรเงินรวม
ปี 2556

ปี 2557

202.81

144.62

35.41

0.10
76.98
3.53
(0.01)
(0.82)
0.01
3.05
16.82
28.35

1.62
97.45
6.79
0.78
0.15
3.11
3.06
17.40
15.46

0.12
4.51
125.02
4.89
(0.07)
(0.13)
0.92
4.20
32.12
4.09

330.82

290.44

211.09

(10.94)
(25.36)
0.99
(3.67)
(1.67)

(72.08)
(25.62)
(34.62)
(9.24)
(7.20)

47.53
(109.51)
(36.05)
(30.61)
(6.44)

(29.74)
9.65
(0.35)
269.73

(56.14)
9.09
10.76
105.38

247.66
2.17
55.48
381.33
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายปั นผลให้ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเรี ยกชาระค่าหุน้ ในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับคืนเงินปั นผลจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อในส่วนได้เสี ยที่ไม่อานาจควบคุม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับจากการเพิ่มทุน
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
ปี 2555
ปี 2556
(0.40)
(35.30)
(23.29)
234.43
81.69

ปี 2557
(6.70)
374.63

4.38
(259.97)
(9.89)
(2.78)
(268.26)

0.40
(517.59)
(16.75)
(2.62)
(536.56)

0.29
(285.87)
(20.80)
(2.85)
(309.23)

(146.07)
394.13

286.65
-

105.31
-

62.68
(152.85)
(55.16)
(38.78)
(16.82)
47.13
(2.48)
10.82
52.79
63.61

321.46
(55.11)
(82.80)
(16.24)
(17.40)
436.56
5.63
(12.68)
63.61
50.93

106.63
(108.00)
(55.21)
(11.07)
(32.12)
5.53
0.42
71.36
50.94
122.29
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ตำรำงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

ปี 2555
อัตรำส่ วนสภำพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า) 1/
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
ปี 2556

ปี 2557

1.26
0.85
6.48
55.55
11.65
30.89
6.31
57.02
29.42

0.90
0.58
6.00
60.00
10.68
33.70
7.12
50.60
43.11

0.74
0.40
6.30
57.11
8.69
41.41
5.92
60.77
37.76

20.97
12.29
10.05
33.61

18.75
8.39
6.83
16.05

14.81
3.11
1.54
3.83

15.36
36.15
1.53

8.30
21.66
1.21

1.60
11.17
1.04

0.66
14.74
37.98

1.17
10.20
32.66

1.60
2.23
38.17
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การวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ
ในปี 2557 บริ ษทั ได้มีขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ทั้งในด้านการการดาเนินงานในส่วนขยายโรงงานพ่น
สี การสัง่ ซื้อเครื่ องจักรเพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว การเพิ่มทุนที่ประเทศจีนเพื่อ
รองรับการสัง่ ซื้อเครื่ องจักรสาหรับการขยายส่วนงานบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น การสัง่ ซื้อเครื่ องจักรเพื่อทดแทนเครื่ องจักร
เก่าที่หมดอายุการใช้งาน
การสัง่ ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อปรับปรุ งเครื่ องจักรให้มีประสิทธิภาพดีข้ ึนรวมถึงการ
ก่อตั้งบริ ษทั ย่อยใหม่เพื่อรองรับการการขยายตัวส่วนงานบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ยังคงได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกหลายประการ ทั้งในส่วนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ราคาวัตถุดิบที่ผนั ผวนอย่างมาก ตามการรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศหรื อ GDP ในปี 2557 การขยายตัวเศรษฐกิจอยูท่ ี่ร้อยละ 0.7 เมื่อเปรี ยบกับ GDP ในปี 2556 อยูท่ ี่ ร้อยละ 2.9 1
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยอดการจาหน่ายรถยนต์รวมภายในประเทศจาก 1.285 ล้านคันในปี 2556 ลดลงเหลือ 0.776 ล้านคัน ในปี
2557 ลดลง 39.6% แต่อุตสาหกรรมการผลิตนมพร้อมดื่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีปริ มาณการผลิต ในปี 2556 จานวน 0.292
ล้านตัน เพิม่ ขึ้นเป็ น 0.315 ล้านตัน ในปี 2557 เพิม่ ขึ้น 7.9%2 โดยภาพรวมของตัวเลขดัชนีผลิตอุตสาหกรรมของแต่ละราย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพรวมตัวเลขโครงสร้างส่วนประกอบของรายได้ของบริ ษทั และส่วน
ของการขยายกาลังการผลิตมีดงั นี้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภัณฑ์ เกีย่ วข้ องกับผลิตภัณฑ์ ของบริษัท (ฐานเฉลีย่ รายเดือน ปี 2543)
ผลิตภัณฑ์
2555
2556
2557
นมพร้อมดื่ม
236.40
276.10
298.01
*น้ ามันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สารตะกัว่ )
181.27
79.21
78.52
*น้ ามันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกัว่ )
14.97
50.52
44.29
*น้ ามันดีเซลหมุนเร็ ว
195.49
197.57
182.44
ผลิตเคมีภณั ฑ์ข้นั พื้นฐาน ยกเว้นปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน
118.19
125.55
122.31
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่ างกาย ผลิตภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ใน
246.66
253.63
248.77
บ้าน
รถยนต์นง่ั รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ
519.58
526.85
408.15
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริ มาณการใช้ยานพาหนะ ซึ่งแสดงถึงปริ มาณการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องยนต์

1

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

2

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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โครงสร้ างรายได้ และอัตราการเติบโตในแต่ ละปี แบ่ งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2555
ปี 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ านบาท อัตราการ ล้ านบาท อัตราการ
เติบโต
เติบโต
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น
1,206.70
14.15 1,280.53
6.12
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว
270.79
22.47
288.59
6.57
ภาชนะบรรจุภณั ฑ์สินค้าอุปโภคบริ โภค
193.78
246.44
9.71
27.18
และน้ ายาเคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
338.76
82.78
293.60
(13.33)
รวมรายได้ จากการขาย
2,010.03
22.55 2,109.16
4.93
รายได้อื่น
6.92
97.15
7.05
1.88
รายได้ รวม
2,016.95
22.71 2,116.21
4.92

ปี 2557
ร้ อยละ
ล้ านบาท อัตราการ
เติบโต
1,364.67
6.57
326.35
13.08
238.16
365.73
2,294.91
5.64
2,300.55

(3.35)
24.56
8.81
(0.20)
8.71

โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามภูมศิ าสตร์

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้ จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,899.76
94.19
110.27
5.47
2,010.03
99.66
6.92
0.34
2,016.95 100.00

กาลังการผลิตและอัตราการใช้ กาลังการผลิตรวมของบริษัท
ปี 2555
กาลังการผลิตสู งสุ ด (ตัน)
27,615
ร้ อยละอัตราการเติบโต
24.7
ผลผลิตจริง (ตัน)
17,352
ร้ อยละอัตราการเติบโต
14.5
ร้ อยละอัตราการใช้ กาลังการผลิต
62.8

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
1,960.52
92.64
148.64
7.03
2,109.16
99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00

ปี 2556
31,250
13.2
18,175
4.7
58.2

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
2,148.68
93.40
146.23
6.36
2,294.91
99.75
5.64
0.25
2,300.55 100.00

ปี 2557
37,023
18.5
18,268
0.5
49.0

จากการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กล่าวมา บริ ษทั มีผลการดาเนินงานในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าอุปโภคบริ โภคและน้ ายาเคมี ในทิศทางที่สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในรายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน โดยผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว บริ ษทั มี
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เนื่องจากลูกค้ามีการขยายส่วนการผลิตของการขายในประเทศและการส่งออก
ในส่วนกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ซี่งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของบริ ษทั
มียอดขายเติบโตที่สูงกว่าดัชนี
อุตสาหกรรมในรายผลิตภัณฑ์เดียวกัน อันเนื่องมาจากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ บริ ษทั มีการขยายส่วนงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่โรงงานชลบุรีต้ งั แต่ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาในปี 2556-2557 โดยมีการก่อสร้างอาคารโรงงานส่วนขยาย
และสัง่ ซื้อเครื่ องจักร เพื่อรองรับยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model) และ การเริ่ มสายการผลิตโรงงานพ่นสี ในไตรมาส 4
ในปี 2557 ในส่วนกลุ่มบรรจุภณั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้น้ นั มาจากการปรับราคาขายของ
สิ นค้าตามโครงสร้างของต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ประมาณร้อยละ 5 และส่วนหนึ่งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีนที่
มีคาสัง่ ซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น
ในการขยายกาลังการผลิต บริ ษทั มีการสัง่ ซื้อและลงทุนในเครื่ องจักร ในส่วนงานโรงพ่นสี ที่มีกาลังการผลิตที่
เพิ่มขึ้นของเครื่ องฉีดขนาดใหญ่ เพื่อรองรับงานนิวโมเดลของลูกค้า และการสัง่ ซื้อเครื่ องจักรเพื่อรองรับส่วนงานของบรรจุ
ภัณฑ์นมและนมเปรี้ ยว ที่มีคาสัง่ ซื้อที่เพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ดี การสัง่ ซื้อเครื่ องจักรดังกล่าว เพื่อรองรับการทดสอบและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่ มผลิตสิ นค้าในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งจะเริ่ มในปี 2558 ทาให้การใช้กาลังการผลิตของบริ ษทั ยังคงเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของกาลังการผลิตที่ขยายตัวเพื่อรองรับส่วนงานต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารคาดการณ์วา่ กาลัง
การผลิตจะเริ่ มเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2558
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มีทิศทางหดตัวและผลกระทบของความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ในปี 2558 บริ ษทั มุ่งเน้นการขยายตัวของรายได้ ที่มีกาลังการผลิตที่เหลืออยูร่ องรับ
โดยไม่ลงทุนเพิ่ม
และมุ่งเน้นในส่วนการพิจารณาผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบโดยมองหาตลาดนาเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงโดยการเข้าทาสัญญาซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์ ในส่วนการพิจารณาการลงทุนใหม่ บริ ษทั จะพิจารณาอย่างระมัดระวังใน
ส่วนความแน่นอนของโครงการและประมาณการกระแสเงินสดและนาเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ จากการขยายส่วนงานโรงพ่นสี และนิวโมเดล รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนและราคา
วัตถุดิบ ทาให้บริ ษทั จาเป็ นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนในสิ นค้าคงเหลือและวัตถุดิบที่ตน้ ทุนราคาสูงขึ้น
และในส่วนของแม่พิมพ์และเงินมัดจาค่าแม่พิมพ์ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับนิวโมเดลที่ออกในปี 2558-2559
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
จากภาวะราคาตลาดของน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบของค่าเงินบาทที่อ่อนตัว
ทาให้ราคาเม็ด
พลาสติกของปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ทั้งนี้ ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,508.54 USD/ton และในปี 2557 มี
ค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,585.83 USD/ton คิดเป็ นร้อยละ 5.1 และการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลอร์สสห
รัฐ ซึ่งในปี 2556 มีค่าเฉลี่ย 30.7319 บาท/ดอลลาร์สสหรัฐ อ่อนค่าลง ในปี 2557 มีค่าเฉลี่ย 32.4841 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ คิด
เป็ นร้อยละ 5.7 ผลกระทบจากทั้งสองปั จจัย ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติก และวัตถุดิบอื่นนาเข้า ทาให้
ต้นทุนขายสูงขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน อยูร่ ะหว่างร้อยละ 10.0 – 12.0 ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะสามารถปรับราคาต้นทุนค่า
วัตถุดิบให้กบั ลูกค้าได้บางรายแต่ยงั คงมีอปุ สรรคในเรื่ องของระยะเวลาในข้อกาหนดสัญญาและการเจรจากับลูกค้า
ซึ่ง
บริ ษทั ยังคงต้องรับภาระต้นทุนที่สูงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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ที่ มา : สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
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ที่ มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย
นอกจากนี้ ในส่ วนการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาระค่าใช้จ่ายค่าเสื่ อมราคาสู งขึ้น
ประมาณ 28 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 29 ของค่าใช้จ่ายปี ก่อน และมีตน้ ทุนดาเนิ นงานที่สูงขึ้นอย่างมากของส่ วนงานพ่นสี
และชิ้นส่ วนยานยนต์ในส่ วนของการเริ่ มทดสอบเครื่ องจักรและลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงภาระดอกเบี้ ยจ่ายที่
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เพิม่ ขึ้น โดยที่ยอดขายที่เพิม่ ขึ้นเล็กน้อย ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่เพิ่มขึ้นมาได้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หาร
คาดการณ์วา่ อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถมียอดขายที่จุดคุม้ ทุนของต้นทุนคงที่ จากผลกระทบของปั จจัย
ภายนอกของสภาพเศรษฐกิจและต้นทุนค่าวัตถุดิบและผลกระทบจากปั จจัยภายในที่มีตน้ ทุนการดาเนิ นงานที่สูงขึ้นบนการ
ขยายการลงทุนใหม่ ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลการดาเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมาลดลง ทั้งในส่ วนอัตรากาไรขั้นต้น จาก
ร้อยละ 18.5 เป็ นร้อยละ 14.6 และอัตรากาไรสุทธิ จากร้อยละ 6.9 เป็ นร้อยละ 1.5 และมีผลตอบแทนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
และส่วนของสิ นทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญในปี 2557 ซึ่งทางฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาและมี
การดาเนินการเพื่อแก้ไขและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตและจัดให้มีโครงการลดต้นทุนเป็ นระยะๆ
ความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 353.3 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ้นในส่วนของที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ สุทธิ 150.8 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 105.0 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 71.4 ล้าน
บาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนและสิ นทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น 40.1 ล้านบาทและ 32.2 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2556 บริ ษทั มีการขยายการลงทุนในอาคารและเครื่ องจักรประมาณ 544.23 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ น
การลงทุนที่โรงงานชลบุรี เพื่อขยายสายการผลิตของชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนของโรงพ่นสี และเครื่ องจักรใหม่ที่มี
ความสามารถในการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ โดยเริ่ มรับรู ้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ส่วนในระหว่างปี 2557 บริ ษทั มีการ
ขยายการลงทุนในอาคารและเครื่ องจักร 280.13 ล้านบาท เป็ นการปรับปรุ งและต่อเติมอาคารคลังสิ นค้า และขยายส่วนงาน
คลีนรู ม
รวมทั้งการสัง่ ซื้อเครื่ องจักรเพื่อรองรับการกาลังผลิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และบรรจุ
ภัณฑ์นมและนมเปรี้ ยว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นการลงทุนในโครงการต่อเนื่องและส่วนขยายของการลงทุนปี 2556 รวมถึงการ
ลงทุนในเครื่ องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่ องจักรเก่า และการปรับปรุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนและแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนคุณภาพและการจัดการ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตสิ นค้าและการสารองวัตถุดิบในช่วงปลายปี เพื่อ
รองรับการขายสิ นค้าของโรงงานพ่นสี การลงทุนในสิ นค้าประเภทแม่พิมพ์เพื่อรองรับนิวโมเดล รวมถึงมูลค่าต้นทุนของ
สิ นค้าที่สูงขึ้นจากผลกระทบของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้พิจารณาในเรื่ องการตั้งสารองค่าเผื่อการ
ลดราคาสิ นค้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าวแล้วตามนโยบายและมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์หมุนเวียนและสิ นทรัพย์อื่นที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มใน
แม่พิมพ์ และเงินมัดจาล่วงหน้าค่าแม่พิมพ์ ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับนิวโมเดล ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู ้
รายได้การขายแม่พิมพ์ในปี 2558-2559 โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคารของประเทศจีน เพื่อสารองไว้จ่าย
ชาระค่าเครื่ องจักรที่เข้ามาช่วงปลายปี 2557 และ ต้นปี 2558
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้การค้าที่ลดลง อันเนื่องมาจากในช่วงปลายปี 2556 ที่เกิดผลกระทบจาก
การชุมนุมทางการเมือง ทาให้ลูกค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบางส่วน ติดปั ญหาในการเข้ามาทางานในเขตพื้นที่ความเสี่ ยง
และขอเลื่อนการจ่ายชาระหนี้ ทาให้ยอดลูกหนี้การค้าสูงขึ้นอย่างมากในปี 2556 อย่างไรก็ดี ลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ร้อย
ละ 90 เป็ นลูกค้าชั้นดี ที่มีผลประกอบการดี และเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ รวมถึงเป็ นหนึ่งในผูน้ าของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ผา่ นมา
บริ ษทั จึงไม่เคยประสบปั ญหาในการติดตามชาระหนี้ที่มีปัญหาหรื อมีปัญหาหนี้สูญ นอกจากนี้ ในกรอบของนโยบายการ
จัดการบริ หารสิ นเชื่อ บริ ษทั มีการพิจารณาและจัดประเภทสิ นเชื่อและวงเงินสิ นเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าในแต่ละราย และทบทวน
ทุกปี
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สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ในปี 2557 จากผลกระทบของราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
ต้นทุนการดาเนินงานที่สูงขึ้นจากการขยายส่วนงานโรงงานพ่นสี และการเตรี ยมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับ
นิวโมเดล ทาให้บริ ษทั จาเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ทาให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากการใช้
เงินเบิกเกินบัญชีและตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท สูงขึ้น 105.3 ล้านบาท และเครดิตจากเจ้าหนี้การค้าสูงขึ้น 219.6
ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้น ซึ่งเป็ นการรองรับในส่วนของภาวะการขยายส่วนงานซึ่งมีตน้ ทุนดาเนินงานที่ยงั
ไม่เกิดยอดขายที่คุม้ ทุนและในส่วนของต้นทุนของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั ได้มีการขอผ่อนผันการดารง
อัตราส่วนทางการเงิน ตามเงื่อนไขของสัญญากูก้ บั ธนาคารพาณิ ชย์ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คาดว่าในปี 2558 สถานการณ์
ทางการเมืองที่เริ่ มคลี่คลายและปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มีสญ
ั ญาณทรงตัว รวมถึงการลงทุนของลูกค้าในปี 2557
ที่จะเริ่ มมีคาสัง่ ซื้อในปี 2558 และทิศทางของราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มของราคาลดลงตามราคาน้ ามัน จะทาให้ปี 2558
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะสามารถเพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถทากาไรได้ดีข้ ึน
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริ หารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)
กาหนดระยะเวลาการชาระ
ภาระข้อผูกพัน
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-3 ปี มากกว่า 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี
ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว
401.07
121.03
210.68
69.35
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน
14.22
7.92
6.30
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดาเนินการ
3.52
1.90
1.62
ภาระผูกพันด้านการซื้อสิ นทรัพย์
43.90
43.90
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ – ภาระค้ า
ประกัน
115.05
115.05
รวม
577.76
289.80
218.61
69.35
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ ทจี่ ะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานในอนาคต
จากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งในส่วนของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก
ต้นทุนของราคาเม็ดพลาสติกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงผลกระทบของปั จจัยภายใน ในส่วนของการมี
ต้นทุนการขยายและเริ่ มส่วนงานในโรงงานพ่นสี และธุรกิจของชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงบรรจุภณั ฑ์นมและนมเปรี้ ยวซึ่งมี
ส่วนเพิ่มของยอดขายยังไม่มาก เหล่านี้ลว้ นเป็ นอุปสรรคและทาให้ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ลดลงในปี 2557
แผนการดาเนินงานในปี 2558 จากการรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2558 GDP จะขยายตัวร้อยละ
3.4 1โดยการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริ โภคภาคเอกชน จะขยายตัวร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 0.3 ในปี ก่อน และยอดการผลิตรถยนต์
ในประเทศที่ประมาณการว่าได้ผา่ นจุดต่าสุดแล้วในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งจากการคาดการณ์ดงั กล่าว ทาให้บริ ษทั มีปัจจัยเชิงบวกที่มี
โอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนของลูกค้า ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ ยว
1

สำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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โดยใช้อตั รากาลังการผลิตที่มีอยูเ่ ดิม ในส่วนของต้นทุนขายที่มีแนวโน้มลดลง จากราคาน้ ามันดิบในปี 2558 คาดว่าราคาใน
ตลาดโลกจะอยูใ่ นช่วง 50 – 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะทาให้ราคาเม็ดพลาสติกอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่าปี 2557 ดังนั้น
ในปี 2558 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะมีความสามารถในการทากาไรได้ดีกว่าปี ที่ผา่ นมา จากปั จจัยที่เป็ นเชิงบวก
ดังกล่าว โดยในส่วนการลดผลกระทบของปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในที่เป็ นเชิงลบ ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษทั
ได้มีการตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการโครงการต่างๆเพื่อลดต้นทุนและการจัดการบริ หารความเสี่ ยงจากการ
ดาเนินงานและความเสี่ ยงในเรื่ องการบริ หารสภาพคล่อง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของคณะทางานของส่วนของงานบริ หารความ
เสี่ ยงตามกรอบนโยบายที่วางไว้ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและของคณะกรรมการบริ ษทั ในส่วนของการกากับ
ดูแลกิจการ

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่ อการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีการจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2557 ซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
ที่ กาหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชี พบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนในการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลใน
การจัดทางบการเงินของบริ ษทั รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง และ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สินและป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุ จริ ตหรื อการดาเนิ นการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิ สระ ได้ทาหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริ ษทั

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

106

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น และงบกระแสเงิ นสดสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ งหมายเหตุ สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และ
หมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิ ด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที่ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2
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-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน4891
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติจากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 2 มีนาคม 2558
2015/117/0269

108

- 3บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

หมายเหตุ

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

3.4, 5

122,293,002.60

50,935,438.85

58,747,860.86

25,877,226.26

3.5, 4 ,6

341,203,650.38

388,767,743.59

339,830,013.43

363,205,312.33

3.6, 7

277,947,912.55

172,945,465.51

252,026,214.82

153,654,678.90

8

114,869,415.91

74,777,815.10

102,082,809.02

67,173,526.76

856,313,981.44

687,426,463.05

752,686,898.13

609,910,744.25

-

-

127,394,769.70

97,286,807.20

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3.8, 9

ที่ดิน 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

54,965,187.24

22,807,354.32

45,173,291.36

14,851,259.33

1,527,847,308.86

1,343,470,214.29

1,501,247,148.97

1,310,437,006.99

2,384,161,290.30

2,030,896,677.34

2,253,934,047.10

1,920,347,751.24

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-4บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

13

437,293,353.10

331,987,626.88

429,566,905.10

331,987,626.88

4

440,613,128.68

220,974,689.82

453,777,069.65

225,076,246.47

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

15

122,078,448.62

110,756,123.63

114,559,437.89

104,904,000.00

- หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

7,918,895.87

10,946,711.56

7,918,895.87

10,083,640.43

733,234.16

2,414,214.12

-

1,604,101.17

60,918,144.99

58,746,093.52

57,298,843.10

54,436,648.98

82,673,372.05

27,199,433.47

73,004,562.04

21,822,424.13

1,152,228,577.47

763,024,893.00

1,136,125,713.65

749,914,688.06

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

15

278,990,270.38

291,684,078.43

263,070,815.00

275,105,739.89

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

6,304,706.05

13,456,487.73

6,304,706.05

13,456,487.73

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

24,951,447.00

20,747,773.00

23,152,127.00

19,186,254.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

6,057,853.93

6,985,298.48

6,085,505.05

5,122,227.84

30,000.00

21,175.41

30,000.00

21,175.41

316,334,277.36

332,894,813.05

298,643,153.10

312,891,884.87

1,468,562,854.83

1,095,919,706.05

1,434,768,866.75

1,062,806,572.93

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-5บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

276,000,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

27,600,000.00

27,234,391.48

27,600,000.00

27,234,391.48

257,243,013.86

277,329,998.00

185,119,792.50

223,959,679.40

-

-

(7,682,612.15)

(7,780,892.57)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

8,814,005.86

8,390,461.06

-

-

910,871,512.88

930,169,343.70

819,165,180.35

857,541,178.31

4,726,922.59

4,807,627.59

-

-

915,598,435.47

934,976,971.29

819,165,180.35

857,541,178.31

2,384,161,290.30

2,030,896,677.34

2,253,934,047.10

1,920,347,751.24

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 552,000 ,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

18, 19

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างการซื้ อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

10

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-6บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้

2557

2556

2557

2556

2,294,907,790.31

2,109,161,488.86

2,148,592,359.01

1,962,343,537.37

3.3

รายได้จากการขาย

4, 28, 29

รายได้เงินปั นผล

19

รายได้อื่น

4, 28, 29

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

-

-

44,988,498.84

-

5,642,882.26

7,048,826.46

7,487,929.77

8,506,935.18

2,300,550,672.57

2,116,210,315.32

2,201,068,787.62

1,970,850,472.55

1,959,727,996.41

1,719,465,119.93

1,900,025,760.19

1,635,954,877.13

83,966,709.94

75,964,332.09

80,656,320.05

73,386,610.55

185,235,824.56

143,295,964.48

172,134,115.54

130,536,204.47

32,121,700.69

17,397,463.83

30,564,193.01

16,242,817.24

2,261,052,231.60

1,956,122,880.33

2,183,380,388.79

1,856,120,509.39

39,498,440.97

160,087,434.99

17,688,398.83

114,729,963.16

4,089,620.43

15,464,035.07

963,277.21

13,686,796.88

35,408,820.54

144,623,399.92

16,725,121.62

101,043,166.28

98,280.42

345,414.99

3.3

ต้นทุนขาย

4

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

4

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.20, 23, 29

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างการซื้ อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

-

-

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

423,544.80

5,627,483.79

-

-

423,544.80

5,627,483.79

98,280.42

345,414.99

35,832,365.34

150,250,883.71

16,823,402.04

101,388,581.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

35,489,525.54

144,711,714.34

16,725,121.62

101,043,166.28

(80,705.00)

(88,314.42)

35,408,820.54

144,623,399.92

16,725,121.62

101,043,166.28

35,913,070.34

150,339,198.13

16,823,402.04

101,388,581.27

(80,705.00)

(88,314.42)

35,832,365.34

150,250,883.71

16,823,402.04

101,388,581.27

0.06

0.26

0.03

0.18

-

-

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น

-

-

3.17, 25

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

113

114

19

เงินปั นผลจ่าย

19

เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

-

-

-

276,000,000.00 338,128,000.00

-

-

-

276,000,000.00 338,128,000.00

-

-

-

276,000,000.00 338,128,000.00

มูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

18

สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

18

สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส่วนเกิน

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

144,711,714.34

(82,796,730.00)

(5,052,158.32)

35,489,525.54

(55,210,901.16)

(365,608.52)

27,600,000.00 257,243,013.86

-

-

365,608.52

27,234,391.48 277,329,998.00

-

-

5,052,158.32

22,182,233.16 220,467,171.98

การรวมธุรกิจภายใต้

กฎหมาย

จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,493.16

-

-

-

3,086,493.16

-

-

-

3,086,493.16

8,814,005.86

423,544.80

-

-

8,390,461.06

5,627,483.79

-

-

2,762,977.27

การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

ยังไม่ได้จดั สรร ส่วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

สารองตาม

กาไรสะสม

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

บาท

-8บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

910,871,512.88

35,913,070.34

(55,210,901.16)

-

930,169,343.70

150,339,198.13

(82,796,730.00)

-

862,626,875.57

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุน้ ของ

รวมส่วนของ

(82,796,730.00)

-

867,522,817.58

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

4,726,922.59

(80,705.00)

-

-

4,807,627.59

915,598,435.47

35,832,365.34

(55,210,901.16)

-

934,976,971.29

(88,314.42) 150,250,883.71

-

-

4,895,942.01

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี

ส่วนที่เป็ นของ

115

19

เงินปันผลจ่าย

19

เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

18

สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

18

สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

276,000,000.00

-

-

-

276,000,000.00

-

-

-

276,000,000.00

และชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

บาท

27,600,000.00

-

-

365,608.52

27,234,391.48

-

-

5,052,158.32

22,182,233.16

สารองตามกฎหมาย

185,119,792.50

16,725,121.62

(55,199,400.00)

(365,608.52)

223,959,679.40

101,043,166.28

(82,796,730.00)

(5,052,158.32)

210,765,401.44

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

-9บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(7,682,612.15)

98,280.42

-

-

(7,780,892.57)

345,414.99

-

-

(8,126,307.56)

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ซื้อสิ นทรัพย์

ผลต่างจากการ

819,165,180.35

16,823,402.04

(55,199,400.00)

-

857,541,178.31

101,388,581.27

(82,796,730.00)

-

838,949,327.04

รวม

- 10 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนิ นงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

35,408,820.54

144,623,399.92

16,725,121.62

101,043,166.28

123,585.00
4,508,948.62
125,022,642.26
4,891,444.34
(67,029.28)
(133,601.95)
915,416.40
4,203,674.00
32,121,700.69
4,089,620.43

1,620,173.84
97,451,879.77
6,794,482.32
774,533.75
150,755.88
3,105,913.02
3,054,375.00
17,397,463.83
15,464,035.07

123,585.00
4,075,869.93
110,113,682.71
4,891,444.34
(125,806.19)
(133,601.95)
915,416.40
3,965,873.00
30,564,193.01
963,277.21

1,378,813.58
83,526,395.14
6,751,340.71
805,934.89
150,755.88
3,105,913.02
2,760,177.00
16,242,817.24
13,686,796.88

211,085,221.05

290,437,012.40

172,079,055.08

229,452,110.62

47,532,988.43
(109,511,395.66)
(36,050,125.42)
(30,611,948.28)
(6,437,328.98)

(72,077,621.29) 23,344,194.12
(25,623,659.38) (102,447,405.85)
(34,622,767.98) (34,051,528.31)
(9,234,566.60) (30,611,948.28)
(7,202,720.24)
(4,601,528.09)

(54,943,294.19)
10,331,682.00
(24,506,497.11)
(34,775,589.77)
(9,234,566.60)
(5,142,880.44)

247,663,987.24
2,172,051.47
55,482,763.17
381,326,213.02
(6,698,044.94)
374,628,168.08

(56,140,741.27)
9,088,462.23
10,755,740.74
105,379,138.61
(396,600.00)
(23,292,071.23)
81,690,467.38

(42,049,344.19)
8,323,488.87
7,951,309.03
85,406,418.22
(396,600.00)
(23,715,352.30)
61,294,465.92

253,908,673.37
2,862,194.12
51,190,962.50
331,672,668.66
(1,604,101.17)
330,068,567.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(30,107,962.50)
292,922.18
403,533.66
292,922.18
403,533.66
(285,870,376.06) (517,586,950.10) (249,533,765.35) (475,980,578.39)
(20,798,330.00) (16,756,854.61) (14,265,890.00) (13,408,136.05)
(2,851,584.70)
(2,618,560.74)
(2,814,084.70)
(2,618,560.74)
(309,227,368.58) (536,558,831.79) (296,428,780.37) (491,603,741.52)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

105,305,726.22
106,627,713.00
(107,999,196.06)
(55,210,901.16)
(11,068,421.86)
(32,121,700.69)
5,533,219.45
423,544.80
71,357,563.75
50,935,438.85
122,293,002.60

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้ อสิ นทรัพย์ ซึ่ งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยงั ไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน

16,756,854.61
27,992,222.41
888,824.49

286,645,346.48
97,579,278.22
321,460,414.00
99,777,713.00
(55,106,236.70) (102,157,200.00)
(82,796,730.00) (55,199,400.00)
(16,240,482.40) (10,205,350.73)
(17,397,463.83) (30,564,193.01)
436,564,847.55
(769,152.52)
5,627,483.79
(12,676,033.07) 32,870,634.60
63,611,471.92
25,877,226.26
50,935,438.85
58,747,860.86

9,891,989.10
13,963,248.71
5,661,222.26

13,408,136.50
25,653,265.44
888,824.49

286,645,346.48
302,060,414.00
(49,144,000.00)
(82,796,730.00)
(13,755,493.11)
(16,242,817.24)
426,766,720.13
(3,542,555.47)
29,419,781.73
25,877,226.26

3,202,795.10
20,076,312.14
5,661,222.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 12 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554 เพื่อนำ
บริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (mai)
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม2557 และ 2556บริ ษทั มีสำนักงำนสำขำซึ่ งเปิ ดดำเนินกำรและตั้ง
เป็ นโรงงำนผลิตสิ นค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ สำขำ
ที่ต้ งั โรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุ งเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ตและจ ำหน่ ำ ยบรรจุ ภ ัณฑ์ ส ำหรั บ สิ น ค้ำ อุ ปโภคและ
บริ โภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่ วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจำกพลำสติก
(ค) เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริ ษทั มีกำหนดวันซื้ อขำยครั้งแรกในวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2555
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- 13 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งเทค จำกัด

บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด

อัตรำส่วนของกำรถือหุ น้
(ร้อยละของจำนวนหุ น้ จดทะเบียน)
2557
2556

ประเภทกิจกำร

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
จำหน่ำยฝำพลำสติก
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
ผลิตและจำหน่ำย
เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(ปัจจุบนั เลิกบริ ษทั แล้ว
อยูร่ ะหว่ำงชำระบัญชี)
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกสำหรับ
อำหำรและเครื่ องดื่มและ
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

กรุ งเทพมหำนคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหำนคร
เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
สมุทรสำคร

99.97%
100.00%

99.97%
100.00%

99.98%

-

สมุทรสำคร

99.99%

-

กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
(ปัจจุบนั หยุดดำเนินงำน)

กรุ งเทพมหำนคร

-

-

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

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ในงบแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงิ น
บำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิ ดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้
เป็ นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงินสำหรับ
บริ ษทั มหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิช ำชี พ บัญชี ไ ด้ออกมำตรฐำนกำรบัญ ชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ งปี 2555 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข อ ง อั ต ร ำ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร ำ
ต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรั พ ย์ไ ม่ หมุ นเวีย นที่ ถื อไว้
เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง กำรเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่
เกิ ด ขึ้ นจำกกำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เ รื่ อ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ว่ ำ ข้ อ ต ก ล ง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุ น
กำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะและ กำร
ปรับปรุ งสภำพ แวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อย
ค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่
เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุน
เว็บไซต์

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี ขำ้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับปี ปัจจุบนั
3.3 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จ ำกกำรขำยสิ นค้ำ รั บ รู้ เมื่ อ ส่ ง มอบและได้โ อนควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถำ้ ฝ่ ำย
บริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อบริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรื อมีควำมไม่แน่นอนที่มีนยั สำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชี น้ นั หรื อไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือรวมทั้งควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำที่ขำยไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรื อน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
3.5 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
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3.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปั นส่ วนของค่ำโสหุย้
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุ นในกำรซื้ อ ประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่ งสิ นค้ำ และหักด้วยส่ วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสิ นค้ำ
มูล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริ ษทั และลูกค้ำเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิมพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยเมื่อมีกำรส่ งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.7 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็ นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรี ยกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริ ษทั จะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยสิ นค้ำตำมจำนวนชิ้ นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณ
กำรจำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
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3.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรก
รำคำทุนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซื้ อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซ้ื อที่เรี ยกคืน
ไม่ได้ และต้นทุนทำงตรงอื่นๆที่เกี่ ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรี ยมสถำนที่ ต้นทุ นกำรขนส่ งเริ่ มแรกและกำรเก็ บรั กษำ
ต้นทุนกำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนี ยมวิชำชี พ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และกำรบูรณะ
สถำนที่ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำก
รำคำซื้อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำนของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่ วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อตั รำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่ มแรกที่ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำ เสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุ นหักมูลค่ ำคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตำมเกณฑ์อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรื อติดตั้ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หำกมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
กับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกูย้ ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ บริ ษัท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลื อของสิ นทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.10 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
3.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
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3.12 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ)
ในกรณี ที่ รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สู งกว่ำ มูล ค่ำ ที่ค ำดว่ำ จะได้รับ คืน บริ ษ ทั จะรั บรู้ ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมีแต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริ ษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิส ระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติ ที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้ อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ ทนั ทีในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกำไรสะสม
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3.14 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงิน
บำท งบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมที่ เกิ ดขึ้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้นบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู้ ก ำไรขำดทุ นจำกอัตรำแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น เป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแปลงค่ำโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำ
ถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำ กำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูล ค่ำยุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.16 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำจะถูก
จัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.17 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหุ ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยูใ่ นระหว่ำงปี
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3.18 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันหมำยถึงบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อมหรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึ งบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่ำ ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมี อิทธิ พลอย่ำ งมี นัยส ำคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.19 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ จะส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน และต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อำจ
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำ งไปจำกจำนวนที่ป ระมำณกำรไว้กำรใช้ดุล ยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
3.19.1 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรได้ใ ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่ อ
พิจำรณำว่ำบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำว
แล้วหรื อไม่
3.19.2 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่สำมำรถรับชำระหนี้คืนจำกลูกหนี้
แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประวัติกำรจ่ำยชำระหนี้ อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและฐำนะกำรเงินที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น
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3.19.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้อง
กับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
3.19.4 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดรวมทั้งกำรเลื อก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.20 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำยคำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎำกรในอัตรำ 20% ของก ำไรก่ อนภำษี เงิ นได้หลัง จำกปรั บปรุ ง บวกกลับ ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถื อเป็ นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรับรู้ ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อตั รำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิท ธิ ตำมกฎหมำยและภำษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นแทนกำรแสดงแยกจำกกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ประเภท
รำยกำรระหว่ำงสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีใหม่สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2557
4. รำยกำรบัญชี ระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อ
กิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิ จ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งค์เทค จำกัด
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จำกัด
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่ วมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ซี .ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
นำย คงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร
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- 25 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำที่ปรึ กษำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2557
2556
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
รำยได้ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน)
พลำสติก จำกัด
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั ซี .ซี .เอช. แพคเกจจิง้ จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

-

-

2,400
47,208

4,153
44,218

3,293
3,293

-

3,293
52,901

48,371

-

-

-

141
141

-

-

1,880
360
2,240

1,930
360
2,290

-

-

157,142

147,115

1,312
1,312

923
158,065

1,312
148,427

923
923
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- 26 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556
ค่ำเช่ำและบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
ค่ำที่ปรึ กษำ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณพิรุฬห์ เหมมณฑำรพ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

-

-

72,863

49,575

1,620
1,620

1,620
1,620

72,863

49,575

700

-

700

30,238
1,352
31,590

41,916
790
42,706

-

30,238
1,352
31,590

41,916
790
42,706

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จำกัด

-

-

1,479
9,871

1,428
8,626

1,613
1,613

-

1,613
12,963

10,054

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั ซี . ซี. เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

-

-

38,301

36,416

38,301

9
36,425

-

9
9
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- 27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2557
2556
627
366
118,450
49,148
3,216
1,421
122,293
50,935

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
580
320
54,952
24,136
3,216
1,421
58,748
25,877

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

1,613

-

10,681

8,826

1,613

-

797
11,478

8,826

252,619

251,768

248,396

220,206

85,483
304
969
340
339,715
341,328
(124)
341,204

131,926
4,960
114
388,768
388,768
388,768

76,983
304
969
340
326,992
338,470
(124)
338,346

127,871
4,960
114
353,151
361,977
361,977

341,204

388,768

1,484
339,830

1,228
363,205

133

- 28 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
7. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
หักค่ำเผื่อกำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2557
85,802
36,182
78,278
10,969
75,187
138
286,556
(8,608)
277,948

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
71,673
51,173
31,893
17,652
71,080
50,018
9,806
5,175
75,187
32,063
138
1,249
259,777
157,330
(7,751)
(3,675)
252,026
153,655

2556
62,407
20,251
54,187
6,887
32,063
1,249
177,044
(4,099)
172,945

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผื่อกำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
หัก ตัดบัญชี ระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2557
4,099
4,686
(177)
8,608

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
3,675
2,296
4,076
1,379
7,751
3,675

2556
2,479
1,735
(115)
4,099

8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำค่ำซื้ อทรัพย์สิน
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

2557
20,798
63,313
30,758
114,869

2556
16,757
37,233
20,788
74,778

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
14,266
13,408
63,313
37,233
24,504
16,533
102,083
67,174
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- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย หุน้ สำมัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุนแสดงใน
ทุนชำระแล้ว(พันบำท)
ชื่อ

2557

สัดส่วนเงินลงทุน(%)

2556

2557

2556

วิธีส่วนได้เสีย (พันบำท)
2557

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

2556

2557

2556

ในประเทศไทย
1. บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

30,000

30,000

99.98

99.98

100,405

85,644

29,993

29,993

1,000

1,000

99.97

99.97

820

4,249

999

999

3. บริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งเทค จำกัด

250

-

99.98

-

235

-

250

-

4. บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ คแพ็ค จำกัด

20,000

-

99.99

-

19,737

-

20,000

-

76,153

66,295

100.00

94,511

78,507

76,153

66,295

215,708

168,400

127,395

97,287

ในต่ำงประเทศ
5. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

100.00

9.1 ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 ที่ประชุมมีมติ
อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด (บริ ษทั ย่อย) อีก 300,000
ดอลล่ำร์ สหรัฐ (ประมำณ 10 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้จ่ำยเงินเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2557
9.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 ที่ประชุมมีมติ
อนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศไทย ชื่อบริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งค์เทค จำกัด สำหรับ
ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดย
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้ว บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนตำมที่เรี ยกชำระ
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (249,992.50 บำท) แล้วเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2557
ต่อมำตำมรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นวิสำมัญครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั พีเจดับบลิว ดริ๊ งค์เทค จำกัด
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ได้มีมติให้เลิกบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร
ชำระบัญชี
9.3 ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2557 ที่ประชุมมี
มติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศไทย ชื่อบริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพค จำกัด สำหรับ
ประกอบธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณั ฑ์สำหรับอำหำรและเครื่ องดื่ม ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้ำน
บำท โดยบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนตำมที่
เรี ยกชำระเต็มจำนวน ของทุนจดทะเบียน (19,999,970 บำท) แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557
ต่อมำ ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพค จำกัด
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2557 ได้มีมติให้บริ ษทั ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

135

- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

82,600
307,144
62,202
257,255
740,896
32,674
68,435
53,063
20
1,604,289

27,429
10,165
11,385
131,519
6,899
1,488
80,560
10,687
280,132

(1,067)
(2,256)
(2,834)
(767)
(200)
(67)
(7,191)

3,501
5,297
6,485
78,729
762
(84,073)
(10,701)
-

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

33,019
17,722
31,418
177,536
14,489
19,937
294,121

10,372
5,665
21,193
75,905
5,637
4,844
123,616

(959)
(229)
(1,583)
(622)
(100)
(3,493)

-

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

2,961
1,313,129

976
1,463,962
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

82,600
152,541
50,890
84,169
571,675
29,134
64,411
15,855
25,379
1,076,654

2,475
4,861
34,784
66,384
5,068
7,359
207,338
215,964
544,233

(802)
(2,785)
(10,235)
(2,261)
(515)
(16,598)

152,128
7,253
141,087
113,072
733
(2,820)
(170,130)
(241,323)
-

82,600
307,144
62,202
257,255
740,896
32,674
68,435
53,063
20
1,604,289

25,945
13,185
22,065
122,536
11,380
15,058
210,169

7,074
5,239
11,358
62,276
4,919
5,012
95,878

(702)
(2,005)
(7,276)
(1,810)
(133)
(11,926)

-

33,019
17,722
31,418
177,536
14,489
19,937
294,121

(907)
865,578

2,961
1,313,129
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

82,600
293,034
59,692
245,558
609,404
31,044
68,435
53,031
1,442,798

27,429
10,141
8,190
102,834
6,359
1,257
71,930
10,681
238,821

(1,067)
(255)
(2,278)
(767)
(200)
(67)
(4,634)

3,501
5,278
6,435
70,295
723
(75,551)
(10,681)
-

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

18,908
15,818
29,554
153,600
13,923
19,937
251,740
1,191,058

10,372
5,524
19,832
62,883
5,319
4,822
108,752

(959)
(229)
(1,583)
(622)
(100)
(3,493)

-

29,280
20,383
49,157
214,900
18,620
24,659
356,999
1,319,986
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

82,600
138,431
48,622
82,348
481,377
27,851
64,411
1,815
25,430
952,885

2,475
4,619
29,859
60,662
4,700
7,359
180,627
215,892
506,193

(802)
(2,732)
(9,991)
(2,240)
(515)
(16,280)

152,128
7,253
136,083
77,356
733
(2,820)
(129,411)
(241,322)
-

82,600
293,034
59,692
245,558
609,404
31,044
68,435
53,031
1,442,798

11,841
12,034
21,156
110,292
11,075
15,058
181,456
771,429

7,067
4,486
10,352
50,399
4,647
5,012
81,963

(702)
(1,954)
(7,091)
(1,799)
(133)
(11,679)

-

18,908
15,818
29,554
153,600
13,923
19,937
251,740
1,191,058

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำร
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

2557
100,391
23,225
123,616

2556
84,838
11,040
95,878

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
85,632
70,989
23,120
10,974
108,752
81,963
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั มีกำรบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกูย้ ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
รวมเป็ นจำนวนเงิน 851,114.66 บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีผลต่ำงจำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่ มกิ จกำรเดียวกัน
จำนวนเงิน 7,682,612.15 บำท และ 7,780,892.57 บำท ตำมลำดับบริ ษทั บันทึกผลต่ำงรำคำซื้ อกับรำคำตำม
บัญชี จำกกำรซื้ อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ในบัญชี “ผลต่ำงจำก
กำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม 134.90 ล้ำนบำท
และ 67.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยงั ใช้งำนได้อยู่
ที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ไ ด้ม ำข้ำ งต้น บำงส่ วนได้จ ำนองเป็ นหลัก ประกันสิ นเชื่ อที่ ไ ด้รับ จำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 13 และ 15
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุ ม้ ครอง
ให้ แ ก่ สิ น ทรั พ ย์ถ ำวรเหล่ ำ นี้ ได้แ ก่ ยำนพำหนะทั้ง หมด อำคำรและสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ต้ ัง อยู่ที่ ก รุ ง เทพฯ
สมุทรสำครและชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูร้ ับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ เงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ลีสซิ่ ง
ส่ วนของกำรทำประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

16,907
16,907
9,397

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

2,526
325
2,851
1,406

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

-

19,433
325
19,758
10,803

23
7,533

(35)
8,920
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

14,414
14,414
7,949

16,535
16,535
9,294
7,241

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

2,380
238
2,618
1,573

(125)
(125)
(125)

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

238
(238)
-

16,907
16,907
9,397

(7)
6,458

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

14,042
14,042
7,856
6,186

23
7,533
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง
2,489
325
2,814
1,362

-

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิม่ ขึ้น จำนวนที่ลดลง

2,380
238
2,618
1,563

(125)
(125)
(125)

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

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

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

238
(238)
-

16,535
16,535
9,294
7,241
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พันบำท
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
2557
2556
1,406
1,573

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
1,362
1,563

12. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

2557
6,775
(12,833)
(6,058)

2556
7,133
(14,119)
(6,986)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
6,457
6,608
(12,543)
(11,730)
(6,086)
(5,122)

กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปดังนี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

614
2,811
3,708
7,133

472
(1,541)
711
(358)

-

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

12,021
2,098
14,119

812
812

(2,098)
(2,098)

12,833
12,833

(6,986)

(6,058)
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- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
รวม
สุทธิ

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

403
3,115
3,222
6,740

211
(304)
486
393

-

614
2,811
3,708
7,133

11,389
691
12,080

632
1,407
2,039

-

12,021
2,098
14,119

(5,340)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(6,986)
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

614
2,286
3,708
6,608

472
(1,334)
711
(151)

-

1,086
952
4,419
6,457

11,730
11,730

813
813

-

12,543
12,543

(5,122)

(6,086)
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

403
2,383
3,222
6,008

211
(97)
486
600

-

614
2,286
3,708
6,608

11,099
11,099
(5,091)

631
631

-

11,730
11,730
(5,122)

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย

พันบำท

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

งบกำรเงินรวม
2557
2556
397,000
305,000
40,293
26,988
437,293
331,988

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
395,000
305,000
34,567
26,988
429,567
331,988

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ 4 แห่ง และกับธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี วงเงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี วงเงิ น 110 ล้ำนบำทอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงิน วงเงิน 610 ล้ำนบำท อัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำรสั่งซื้ อ
เครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศ วงเงิน 101 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้ น 821 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชี รวมวงเงิน70 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 465 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต และทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำร
สั่งซื้อเครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 305 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้ น 840 ล้ำนบำท)
เงิ นกูย้ ืมกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสี่ แห่ งค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ำว
เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 10)
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม

2557
71,288
11,385
82,673

2556
12,738
14,461
27,199

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
71,288
12,738
1,717
9,084
73,005
21,822

15. เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำวประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 45.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 30.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 13.70 ล้ำนบำท
รวม
หักส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56
45,718
14,637
27,994
33,480
73,300
60,800
26,550
97,531
22,430
402,440
(110,756)
291,684

เพิ่มขึ้น
47,307
44,349
8,121
6,850
106,627

ลดลง
(18,240)
(9,000)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(553)
(29,400)
(5,842)
(107,999)

ยอดคงเหลือ
ณ 31ธ.ค. 57
27,478
5,637
19,990
24,600
57,220
48,800
73,304
112,480
8,121
16,588
6,850
401,068
(122,078)
278,990
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- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 45.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
รวม
หักส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56
45,718
14,637
27,994
33,480
73,300
60,800
26,550
97,531
380,010
(104,904)
275,106

เพิ่มขึ้น
47,307
44,349
8,121
99,777

ลดลง
(18,240)
(9,000)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(553)
(29,400)
(102,157)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57
27,478
5,637
19,990
24,600
57,220
48,800
73,304
112,480
8,121
377,630
(114,559)
263,071

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ ง (วงเงิน 662.7 ล้ำนบำท)
ประกอบด้วย
วงเงินกูท้ ี่ 1(วงเงิน 85 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงิ นกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด
มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดย
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554 ถึงเดือนธันวำคม 2554 ชำระงวดละ
467,000.00บำท เดือนมกรำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559
ชำระงวดละ 1,520,000.00บำท และเดือนมิถุนำยน 2559 ชำระ
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกูท้ ี่ 2(วงเงิน 45 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงิ นกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 45 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด
มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดย
ตั้งแต่เดือนสิ งหำคม 2554 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559ชำระงวดละ
750,000.00บำท และเดื อนกรกฎำคม 2559ช ำระส่ วนที่ เหลื อ
ทั้งหมด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 3 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ ืมวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระ
คืนเงิ นต้นไม่ รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดื อน งวดละ 667,000.00
บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระในงวด
แรกวันที่ 31 กรกฎำคม 2555
วงเงินกูท้ ี่ 4(วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2555บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 54 งวดเดื อ น งวดละ
740,000.00บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ ม
ชำระในงวดแรกวันที่ 31สิ งหำคม 2556
วงเงินกูท้ ี่ 5 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2555 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
1,340,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 31 สิ งหำคม 2556
วงเงินกูท้ ี่ 6(วงเงิน 60.80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 60.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
1,000,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 7 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำร
ผ่ อ นช ำระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 48 งวดเดื อ น งวดละ
1,650,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557
วงเงินกูท้ ี่ 8 (วงเงิน 147.20 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเงินกูย้ ืมจำนวน
เงินต้น 147.20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มี
กำรผ่อนชำระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดื อน งวดละ
2,450,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 9(วงเงิน 41 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริ ษทั ได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวน
เงินต้น 10.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มี
กำรผ่อนชำระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ
180,000.00 บำท โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 10 (วงเงิน 30 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทำ
สัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวนเงินต้น 30 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดื อน งวดละ 570,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยช ำระส่ วนที่ เหลื อ
ทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 ตุลำคม 2555
วงเงินกูท้ ี่ 11 (วงเงิน13.7 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทำ
สัญ ญำกู้ยืม เงิ น จ ำนวนเงิ น ต้น 6.85 ล้ำ นบำท อัต รำดอกเบี้ ย
ตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย
60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวดสุ ดท้ำยชำระส่ วนที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชำระงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2558
วงเงินกูท้ ี่ 12(วงเงิน 48 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงิน ร่ วมกันจำนวนวงเงิน 48 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนดมีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่
รวมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อน งวดละ 800,000.00 บำทณ วันที่ 31
ธันวำคม2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังไม่มีกำรเบิกใช้
เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษ ทั และ/หรื อ เครื่ องจักรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย
ทรัพย์สินดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 10)เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมีอตั รำ
ดอกเบี้ย ตำมข้อกำหนดของธนำคำรพำณิ ชย์
บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่ สำคัญ ได้แก่ กำรดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงิ น
หนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (debt to equity ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่ำ ถึงสิ้ นปี 2556 (หลังจำกนั้นไม่เกิน 1.5
เท่ำ) อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เท่ำ อัตรำส่ วน
สภำพคล่อง : สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี้ สินหมุนเวียนรวม (current ratio) หลังหัก CPLTD ไม่ต่ำกว่ำ 1
เท่ำ และอัตรำส่ วนมูลค่ำลูกหนี้ กำรค้ำ (A/R) บวกกับสิ นค้ำคงคลังหำรด้วยเจ้ำหนี้ กำรค้ำ (A/P) บวกกับเงินกู้
ระยะสั้นที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กตู้ อ้ งมำกกว่ำ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำวงเงิน
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้รับกำรพิจำรณำอนุ มตั ิเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขทำงกำรเงินจำก
สถำบันกำรเงินผูใ้ ห้กแู้ ห่งหนึ่ง ดังนี้
ยกเลิกเงื่อนไขกำรควบคุมอัตรำส่ วนมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำ (A/R) บวกกับสิ นค้ำคงคลังหำรด้วยเจ้ำหนี้
กำรค้ำ (A/P) บวกกับเงินกูร้ ะยะสั้นที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กตู้ อ้ งมำกกว่ำ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำ
วงเงิน
อนุโลมกำรปฏิบตั ิไม่ได้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินสำหรับปี 2556 บำงข้อ
อนุมตั ิให้เปลี่ยนเงื่อนไขทำงกำรเงิน สำหรับปี 2557 โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
1) บริ ษทั ฯจะดำรงอัตรำส่ วนสภำพคล่อง (current ratio)โดยคำนวณจำกสิ นทรัพยหมุนเวียนหำร
ด้วย หนี้ สินหมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไว้ในอัตรำส่ วนไม่ต่ำกว่ำ 0.70 เท่ำ และตั้งแต่ปี
2558 เป็ นต้นไป ในอัตรำส่ วนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เท่ำ
2) บริ ษทั ฯจะดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (D/E Ratio) ไว้ในอัตรำส่ วนไม่เกินกว่ำ 2.0
เท่ำ และตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ในอัตรำส่ วนไม่เกิน 1.5 เท่ำ แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 0 เท่ำ
3) บริ ษทั ฯจะดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR) ไว้ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เท่ำ
และตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป ในอัตรำส่ วนไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เท่ำ
16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็ นสัญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

7,919
6,305
14,224

2557
ดอกเบี้ย
รอตัด
674
172
846

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

8,593

10,947

2556
ดอกเบี้ย
รอตัด
1,092

6,477
15,070

13,456
24,403

775
1,867

ยอดชำระ

เงินต้น

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
12,039

-

14,231
26,270

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

7,919
6,305
14,224

2557
ดอกเบี้ย
รอตัด
674
172
846

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

8,593

10,084

2556
ดอกเบี้ย
รอตัด
1,081

6,477
15,070

13,456
23,540

775
1,856

ยอดชำระ

เงินต้น

ภำษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
11,165

-

14,231
25,396
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในระหว่ำงปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงินจำนวน 1 สัญญำ และ 7 สัญญำ เพื่อซื้ อ
ยำนพำหนะและเครื่ องจักร มูลค่ำตำมสัญญำ 918,240.00 บำท และ 5,827,392.00 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่ องจักร ใน
ลักษณะของสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศรวม 5 แห่ ง จำนวน 17 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็ นเงิน 41,495,681.54 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 - 60 งวดเดือน จ่ำยชำระ
งวดเดือนละ 800,593.36 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั มีสิทธิ
ในกำรเลื อ กที่ จ ะซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ เมื่ อ สิ้ น สุ ดตำมสั ญ ญำเช่ ำ ได้ท้ ัง 17สั ญ ญำ เป็ นเงิ น รวม
8,620,903.20 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ
ที่กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึ งก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
17. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำต้นปี
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี

พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2557
2556
20,748
18,090
19,186
16,823
4,203
3,055
3,966
2,760
(397)
(397)
24,951
20,748
23,152
19,186

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

1,661
490
1,353
3,504
699
4,203

1,677
(5)
790
2,462
593
3,055

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
1,479
480
1,353
3,312
654
3,966

1,438
(18)
790
2,210
550
2,760
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
อัตรำกำรทุพพลภำพ

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

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

18. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติ แห่ ง ประมวลกฎหมำยแพ่ง และพำณิ ช ย์ ซึ่ งก ำหนดให้บ ริ ษ ัท จัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยด้วยจำนวนเงินไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ทุกครำวที่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำ
สำรองนี้จะมียอดเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลไม่ได้
19. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ที่ประชุ มมีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท เป็ นจำนวน
เงินรวม 55,199,400.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี โดย
จัดสรรเพิ่มคิดเป็ นจำนวนเงิน 5,052,158.32 บำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภำคม 2557
ปี 2556
ตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556 ที่ประชุ มมีมติให้
จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท เป็ นจำนวน
เงินรวม 82,796,730.00บำท และโดยมีกำรจัดสรรสำรองตำมกฏหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี ในงบ
กำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็ นจำนวนเงิน 9,238,051.29 บำท และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556
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- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ย่อย
ปี 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่
24 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในอัตรำหุ ้นละ
3,333.33 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 40,000,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฏหมำยร้อยละ10 ของ
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็ นจำนวนเงิน 2,583,631.00 บำท และกำหนดจ่ำยเงินปั นผล
ในวันที่ 17 ธันวำคม 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุ ม วิส ำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2557 ของบริ ษ ทั เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จำกัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุ มมีมติให้จ่ำยเงิ นปั นผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 ในอัตรำหุ ้นละ 500 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 5,000,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรอง
ตำมกฏหมำยร้อยละ10 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว โดยจัดสรรคิดเป็ นจำนวนเงิน 100,000.00 บำท และ
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 17 ธันวำคม 2557
20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุ มมี
มติ อนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ตำมข้อบังคับตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2544
ฉบับลงวันที่ 24 มี นำคม 2546 โดยแต่งตั้งบริ ษ ทั หลักทรั พย์จดั กำรกองทุ นรวม ไทยพำณิ ชย์ จำกัด เป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2557
2556
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3,881
3,669
3,671
3,474
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
21. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่ อกับสถำบันกำรเงินสี่ แห่ ง
หลำยวงเงินรวมทั้งสิ้ นเป็ นวงเงิน1,780.70 ล้ำนบำท และ 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำและ1,449.50 ล้ำนบำท
ตำมลำดับโดยมีวตั ถุ ประสงค์หลำยประกำร ได้แก่ สิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้
เงิน เงินกูย้ มื ระยะยำว กำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันและกำรเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทำทรัสต์รี
ซี ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรเบิกใช้แล้วหลำยวงเงินรวมเป็ นเงิน กูย้ ืมทั้งสิ้ น
1,154.78 ล้ำนบำทคงเหลือวงเงิน 606.49 ล้ำนบำท วงเงินดังกล่ำวค้ ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้ำงบนที่ดินของบริ ษทั (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สินให้แก่
สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
22. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผบู้ ริ หำรและกรรมกำรของบริ ษทั
ประกอบด้วยค่ำ ตอบแทนที ่เ ป็ นตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที ่เ กี ่ย วข้อ งและค่ำ ตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั หมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
23. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
23.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

2556

2,920

15,495

-

13,718

1,170

(31)

963

(31)

4,090

15,464

963

13,687
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
23.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท

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

งบกำรเงินรวม
2557
2556
39,498
160,087
20%
20%
7,900
32,017

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
17,688
114,730
20%
20%
3,537
22,946

2,390

2,396

2,296

2,392

(15,493)
(473)
9,766
(3,810)
4,090

(18,395)
(453)
(101)
(16,553)
15,464

(4,570)
(9,458)
9,158
(2,574)
963

(11,226)
(425)
(9,259)
13,687

23.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2557
จำนวนภำษี
(พันบำท)
39,498
7,900
(3,810)
4,090

2556
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(9.65)
10.35

จำนวนภำษี
(พันบำท)
160,087
32,017
(16,553)
15,464

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(10.34)
9.66

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2557
จำนวนภำษี
(พันบำท)
17,688
3,537
(2,574)
963

2556
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(14.55)
5.45

จำนวนภำษี
(พันบำท)
114,730
22,946
(9,259)
13,687

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(8.07)
11.93
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- 49 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2557
2556
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้ อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย

(39,326)
115,154
1,216,069
364,969
126,090

(4,426)
80,064
1,057,611
284,038
97,452

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
(34,741)
235,966
1,037,854
329,063
110,114

(2,353)
197,971
901,386
256,853
83,526

25. กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ที่ออกและเรี ยกชำระแล้วในระหว่ำงปี
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ (พันบำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ้น)
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินรวม
2557
2556
35,490
144,712
552,000
552,000
0.06
0.26

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
16,725
101,043
552,000
552,000
0.03
0.18

26. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
กลุ่ มบริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูล ทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนเป็ นรู ปแบบหลักในกำร
รำยงำน ส่ วนงำนดำเนิ นงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำรจัดกำรและโครงสร้ ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ภำยในที่ได้รำยงำนต่อผูม้ ี อำนำจกำรตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำร
กำหนดส่ วนงำน
สิ นทรัพย์ รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนจำกส่ วนงำนเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงำน
หรื อที่สำมำรถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข้อมูลตำมส่ วนงำน ใช้สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและจัดสรรทรัพยำกรสำหรับผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมอัตรำกำไรขั้นต้น
ส่ วนงำนที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงำนธุ รกิจที่สำคัญดังนี้
ส่ วนงำนที่ 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร
ส่ วนงำนที่ 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี
ส่ วนงำนที่ 3 โรงงำน-สำขำกรุ งเทพ
ส่ วนงำนที่ 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 5 ส่ วนงำนธุ รกิจซื้อมำ-ขำยไป
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1,289,988

148,844

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น ตำมส่ วนงำน

49,608

- ระหว่ำงส่ วนงำน

รวม

1,240,380

- ลูกค้ำภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

2557

205,285

1,210,793

48,371

1,162,422

2556

สมุทรสำคร

13,134

284,300

157,141

127,159

2557

13,578

271,192

147,114

124,078

2556

กรุ งเทพฯ

148,914

731,445

-

731,445

2557

ชลบุรี

กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย

151,817

627,472

-

627,472

2556

310,892

2,305,733

206,749

2,098,984

2557

รวม

370,680

2,109,457

195,485

1,913,972

2556

19,842

146,231

-

146,231

2557

14,947

148,644

-

148,644

2556

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงำนผลิต

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

พันบำท

- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,485

49,693

-

49,693

2557

2,327

46,545

-

46,545

2556

ประเทศไทย

กลุ่มซื้ อมำขำยไป

1,961

(206,749)

(206,749)

-

2557

1,742

(195,485)

(195,485)

-

2556

ระหว่ำงกัน

ตัดรำยกำร

335,180

2,294,908

-

2,294,908

2557

รวม

389,696

2,109,161

-

2,109,161

2556

- 51 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
27. สัญญำเช่ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวดังนี้
27.1 บริ ษ ทั ย่อยในต่ ำ งประเทศแห่ งหนึ่ ง ได้ท ำสัญญำเช่ ำ อำคำรโรงงำนกับ บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เทียนจิน) เป็ นเวลำ 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตั รำค่ำเช่ ำเดือนละ 694,178.89บำท ในปี 2557 และ
เดื อ นละ 710,223.65 บำท ในปี 2556 และ(129,707หยวน อัต รำแลกเปลี่ ย นณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 5.3519 บำทต่อหยวน และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 5.4756
บำทต่อหยวน)
27.2 บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทำสัญญำเช่ ำที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงำนจำกบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กันเป็ นเวลำ 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอตั รำค่ำ
เช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท
27.3 บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ำพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ
120,000 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 31 มกรำคม 2558
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินและบริ กำรตำม
สัญญำคงเหลือสรุ ปดังนี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2557
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

9,942
10,637
-

2556
10,135
20,981
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
-

-

28. สิ ทธิ และประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2554
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ นบัตรที่ 1
ได้อ นุ ม ัติ เ มื่ อ วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2552 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ พ ลำสติ ก และชิ้ น ส่ ว นพลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก สิ ทธิ ประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรั บกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้น
ภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติ
บุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
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- 52 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ปี 2555
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ นบัตรที่ 2 ได้
อนุมตั ิเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2555 เพื่อผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก และชิ้นส่ วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิ ตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก สิ ทธิ ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีที่
ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิ จกำรนั้น ได้รับอนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี
ปี 2557
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ นบัตรที่3
ได้อนุมตั ิเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2557 เพื่อผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก และชิ้นส่ วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก สิ ทธิ ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีที่
ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น ได้รับอนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี
ในฐำนะที่เป็ นกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อย
ปี 2554
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ ง ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุ น เป็ นบัต รที่ 1 ได้อ นุ ม ัติ เ มื่ อ วัน ที่ 26 กัน ยำยน 2554 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ พ ลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก สิ ทธิ ประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรั บกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้น
ภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติ
บุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
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- 53 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ปี 2555
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ ง ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุ น เป็ นบัต รที่ 2 ได้อ นุ ม ัติ เ มื่ อ วัน ที่ 9 กรกฎำคม 2555 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก สิ ทธิ ประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรั บกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรนั้นได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้น
ภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติ
บุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
ในฐำนะที่เป็ นกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
29. กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 28)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

633,668
882
634,550

2557
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
1,661,240
4,761
1,666,001

รวม

2,294,908
5,643
2,300,551

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 28)
572,722
3,999
576,721

2556
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

1,536,439
3,050
1,539,489

2,109,161
7,049
2,116,210

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 28)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้เงินปันผล
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

633,668
789
634,457

2557
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
1,514,924
44,988
6,700
1,566,612

รวม

2,148,592
44,988
7,489
2,201,069

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 28)
572,722
3,758
576,480

2556
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

1,389,621
4,749
1,394,370

1,962,343
8,507
1,970,850
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- 54 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นหมำยถึงสัญญำใดๆที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิน
ทำงกำรเงินหรื อตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญและนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่ อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจำกกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่ องจำกมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิ น ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิ ดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ ย งด้ำ นสภำพคล่ องอำจเกิ ดจำกกำรที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ส ำมำรถขำยสิ นทรั พย์ทำง
กำรเงิ นได้ทนั เวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหำกบริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินชำระ
ค่ำสิ นค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลูกหนี้
กำรค้ำซึ่ งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำซื้ อสิ นค้ำและเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
เฉพำะบริ ษทั มีกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบัญชี เจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อสิ นค้ำจำกประเทศจีน จำนวน 330,739.24 ยูโร ที่อตั รำแลกเปลี่ยน 41.50 บำทต่อ
1 ยูโร (ดูหมำยเหตุ 31)
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- 55 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
หยวน
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน

งบกำรเงินรวม
หนี้ สิน

362,458.52
124,705.42
1,306,500.00
2,183,430.21
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
362,458.52
123,264.07
1,306,500.00

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.1132
40.3552
0.276511
5.3519
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.1132
40.3552
0.276511

ณ วันที่ 31ธันวำคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
หยวน
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

งบกำรเงินรวม
หนี้ สิน

547,847.73
152,147.71
2,651,294.57
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
546,617.73
152,147.71

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.9494
45.3223
5.4756
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.9494
45.3223

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจำนวนเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
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- 56 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
31. สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อช่วยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกิดจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำร
สั่งซื้อสิ นค้ำจำกประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 30) ดังนี้
สกุลเงิน
จำนวนเงินที่ซ้ือ
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ือ
ยูโร
330,739.24
41.50 บำท
32. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
33.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนำคำรในประเทศสองแห่ งออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ
ในโรงงำนเป็ นจำนวน 15.29 ล้ำนบำท
33.2 บริ ษ ทั ได้ใ ห้ธ นำคำรผูใ้ ห้สินเชื่ อหลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนัง สื อค้ ำ ประกันสัญญำซื้ อขำยของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญำเป็ นจำนวนเงิน 100.68 ล้ำนบำท
33.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวน
เงิน 43.90 ล้ำนบำท
34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนั ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

7,133
14,119

(7,133)
(7,133)

6,986

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
6,608
11,730

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

(6,608)
(6,608)

5,122

บริ ษทั ไม่มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
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- 57 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
35. มำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบกำรเงิ นสำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ ม ต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2558 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรบัญ ชี แ ละกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
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- 58 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง กำไรต่อหุน้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อ ง กำรประมำณกำรหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อำจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกร
แร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่ อง ควำมช่ วยเหลื อจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไ ม่ มี
ควำมเกี่ ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงำน
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
เรื่ อง ภำษีเงิ นได้-กำรเปลี่ ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับ
รู ปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทำนบริ กำร
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- 59 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำก
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2557)
สัญญำเช่ำหรื อไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2557)
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพ
แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มี
เงินเฟ้ อรุ นแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
(ปรับปรุ ง 2557)
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฎิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2557)เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2557)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2557)
เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
(ปรับปรุ ง 2557)
สำหรับเหมืองผิวดิน
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- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญำประกันภัย

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินเมื่อนำมำตรฐำนกำร
บัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่มำถือปฏิบตั ิ
36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2558 พิจำรณำอนุมตั ิในเรื่ องต่ำง ๆ ดังนี้
1) กำรจ่ำยหุ น้ ปั นผล
อนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ำยหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้น จำนวนไม่เกิน 22,080,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ ้นละ 0.50 บำท ในอัตรำ 25 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่เกิ น 11.04 ล้ำน
บำท
2) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 11.04 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ ้นปั น
ผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
37. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ประวัตกิ รรมการ
ดร.ดาริ สุ โขธนัง
ตาแหน่ ง

:

ประธานกรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
65 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค(เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Ceramic Engineering,
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริ ญญาเอก Ceramic Engineering
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่44
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส.) รุ่ น 14 สานักงาน
ข้าราชการพลเรื อน
การอบรม
:
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่
DCP70/2006 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Financial Statement for Director FSD 20/2013
ประสบการณ์ การทางาน
:
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด
(มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2551 - 2552 : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ปี 2546 - 2551

: รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2543 – 2546 : ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2542 – 2543 : อธิบดีกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
- บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
15 กรกฎาคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ ง
:
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
อายุ
:
75 ปี
การศึกษา
:
- ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสว่างวิทยา
การอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 90/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2530 – 2554 : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

167

วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :

1 มีนาคม 2554

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 18.49
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ ง

:

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
49 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 32/2003
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Charted Director Class (CDC) รุ่ น 2014 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน

- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธาน
กรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- ปี 2548 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ปี 2554 – ปี 2557 : กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธาน
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)- ปี 2547 – 2554
:
กรรมการ
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2530 – 2554 : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
- บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริ ษทั ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
- บริ ษทั ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- บริ ษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
30 พฤศจิกายน 2530
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพี่ชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 13.07
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นางมาลี เหมมณฑารพ
ตาแหน่ ง

:

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานบริ หารและพัฒนาองค์กร
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อายุ
:
71 ปี
การศึกษา
:
- ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านแพ้ววิทยา
การอบรม
- หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 90/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
:
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บริ หารและพัฒนาองค์กร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
- ปี 2533 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
- ปี 2554 – ปี 2557 : กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)การดารงตาแหน่ งในบริษัท
จดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริ ษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
- บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
1 มีนาคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นภรรยานายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- เป็ นมารดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 20.00
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ขาย 60,977,428 หุน้

นายสาธิต เหมมณฑารพ
ตาแหน่ ง

:

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
47 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การอบรม
- หลักสู ตร Role of the Compensation Committee รุ่ นที่ 11/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 121/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ น
ที่ 2/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสู ตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
ประสบการณ์ การทางาน
- ปี 2554- ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2538 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
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- ปี 2546 – 2554

:

กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546 : กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2533 - 2534 : พนักงานฝ่ ายขาย
บริ ษทั ซีพี อินเตอร์เทรด จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
- บริ ษทั พีเจดับบลิว ฟู้ ดแพ็ค จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
9 ตุลาคม 2535
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 7.73
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ซื้อ 34,661,428 หุน้
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ ง
: กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อายุ
: 40 ปี
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท Engineering Management, University of
Missouri-Rolla
- ปริ ญญาเอก Engineering Management, University of
Missouri-Rolla
- หลักสู ตร TLCA Executive Development Program รุ่ น
13/2014 สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรขั้นสู งการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับ
นักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 11/2013 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 90/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 150/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Director Breakfast Talk รุ่ นที่ 2/2011 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Financial Statements for Director รุ่ นที่ 13/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
:
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ/ กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั คอมโพสิ ต โฮลดิ้ง จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- ปี 2554 – 2556 : กรรมการบริ หาร/ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร/ ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั ิการและห่วงโซ่อุปทาน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2551 - 2554 : กรรมการ/ ผูอ้ านวยการสายงานการ
ผลิต/ผูอ้ านวยการสายงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์/บริ ษทั ปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด
- ปี 2547- ปี 2551 :

ผูอ้ านวยการหลักสู ตรการจัดการ
มหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2545 - 2547 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เจียเม้งมาร์เก็ตติง้ จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
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การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จากัด
- บริ ษทั คอมโพสิ ต โฮลดิ้ง จากัด
- บริ ษทั ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 6.22
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ซื้อ 26,316,000 หุน้
นางสาวจรัญญา แสงสุ ขดี
ตาแหน่ ง

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
50 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of
California at Berkeley, USA
การอบรม
- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 96/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 27/2009 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 62/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Monitor Fraud Risk Management รุ่ นที่ 1/2009
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่ นที่
9/2009 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Monitor the Internal Audit Function รุ่ นที่ 6/2009
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- หลักสู ตร Monitor the system of Internal Control and Risk
รุ่ นที่ 7/2009 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2540 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
จากัด
- ปี 2550 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั กรุ๊ ปลิส จากัด (มหาชน)
- ปี 2549 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจ
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- บริ ษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ตาแหน่ ง

:

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
51 ปี

อายุ
:
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of
Mississippi,
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
35/2005 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Role of the Compensation Committeeรุ่ นที่ 12/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Compensation Survey รุ่ นที่ 1/2011 สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ น
ที่ 2/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
- ปี 2554 - ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด(มหาชน)
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการ
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์
- ปี 2551 – ปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจตาแบค จากัด
- ปี 2549 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด
(มหาชน)
- ปี 2550 – 2553 : คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปี 2547 – 2549 : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ :
- บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด
(มหาชน)
- บริ ษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
- บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์
- บริ ษทั เจตาแบค จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.03
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
ตาแหน่ ง

:

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
46 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสาตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
การอบรม
- หลักสู ตร Director Certification Program รุ่ นที่ 70/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่ น
ที่ 2/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์ การทางาน
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ
บริ ษทั นอร์ธแคริ บเบียนอินเตอร์เทรด
จากัด
- ปี 2547 – ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั นูนา จากัด
- ปี 2554 – 2557 : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2548 – 2552 : กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจ
เม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2545 – 2548 : ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานัก
คณะกรรมการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด
(มหาชน)
- ปี 2544 – 2545 : ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
ธนาคาร ทหารไทย จากัด(มหาชน)
- ปี 2543 – 2544 : เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายลูกค้าสถาบัน
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม
จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริ ษทั นูนา จากัด
- บริ ษทั นอร์ธแคริ บเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
วันที่ได้รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี

ประวัตผิ ู้บริหาร
นายเชาวพงษ์ พิพฒ
ั น์ เจษฎากุล
ตาแหน่ ง
อายุ

:
:

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการ
52 ปี

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี คุรุศาสตร์บญั ฑิต (สาขาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2555 – 2557 : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
Summit Sanwa Auto Alliance
(Wuhan) Co., Ltd. (China)
- ปี 2551 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบตั ิการ
บริ ษทั โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศ
ไทย) จากัด
- ปี 2546 – 2551 : ผูจ้ ดั การโรงงานอาวุโส
บริ ษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
จากัด
- ปี 2538 – 2546 : ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั โซนี แมกเนติค โปรดักส์
(ประเทศไทย) จากัด
- ปี 2536 – 2538 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
บริ ษทั ต้าถุง (ประเทศไทย) จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ไม่มี
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี

นางพริม ชัยวัฒน์
ตาแหน่ ง

:

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน /เลขานุการบริ ษทั
39 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
- หลักสู ตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ องกับบริษัท
จด ทะเบียน รุ่ นที่ 11/2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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- หลักสู ตรผู้ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่ นที่ 29/2014 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสู ตร Company Secretary Program รุ่ นที่ 37/2010 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Effective Minute Taking รุ่ นที่ 19/2011 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 37/2011 สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่ นที่ 6/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
- หลักสู ตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายควบรวม
กิจการ ศูนย์ส่งเสริ มพัฒนาความรู้ตลาดทุน ( 13-14 กรกฎาคม
2556)
- หลักสู ตร การเตรี ยมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ( 13-14 มิถุนายน 2556)
- การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร รุ่ นที่ 5 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน/เลขานุการบริ ษทั
- ปี 2554 – 2557 : ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 : ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549 : หัวหน้าส่ วนงานงบประมาณและ
การเงิน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 : Senior Tax Auditor
Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 : Senior Auditor
Ernst & Young Office Limited
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ร้อยละ
0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

นางสาวฐิ ติมา ตันติวุฒิกุล
ตาแหน่ ง

:

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด-สาขา
สมุทรสาคร
41 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด-สาขา
สมุทรสาคร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ร้อยละ
0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นายเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล

ตาแหน่ ง
: ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
อายุ
: 41 ปี
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 : ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ร้อยละ
0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
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นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
ตาแหน่ ง

:

ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการ - สาขา
ชลบุรี
48 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั ิการและ
ห่วงโซ่อุปทาน-สาขาชลบุรี
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – 2554 : ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2552 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและโลจิสติกส์
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2546 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายขนส่ งและบริ การ
บริ ษทั วัชรบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
- ปี 2539 – 2543 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติกจากัด
- ปี 2538 – 2539 : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ตรี อรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
- ปี 2531 – 2537 : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนการผลิต
บริ ษทั ตรี อรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม
จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ร้อยละ
0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี
นางกรรณิกา เจนจุลพร
ตาแหน่ ง

:

อายุ

:

ผูอ้ านวยการสายงานปฎิบตั ิการ - สาขา
สมุทรสาคร
50 ปี

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ ทางาน :
- ปี 2554 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานจัดซื้อ/
ผูอ้ านวยการสายงานปฎิบตั ิการและ
ห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – 2554 : ผูอ้ านวยการสายงานจัดซื้อ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2539 – 2552 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2540 – 2545 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2538 – 2540 : ผูจ้ ดั การห้องโม่ผสม
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 – 2538 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ร้อยละ
0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ขาย 50,000 หุน้

นายอัษฎา แก้วรักษ์
ตาแหน่ ง

:

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด-สาขา
ชลบุรี
50 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2555 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด-สาขา
ชลบุรี
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด-สาขาชลบุรี
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บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2548
: ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั โซลาตรอน จากัด (มหาชน)
- ปี 2547
: ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิช
ชิ่ง จากัด (มหาชน)
- ปี 2540 – 2546 : ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั ไดโดมอน กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น :
ร้อยละ 0.02
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี

นางนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก
ตาแหน่ ง
: ผูอ้ านวยการสายงานประกันคุณภาพ
อายุ
: 39 ปี
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2557 – ปัจจุบนั : ผูอ้ านวยการสายงานประกันคุณภาพ
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2555 – 2557 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
บริ ษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
จากัด
- ปี 2550 - 2555 : ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
บริ ษทั โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด
- ปี 2540 - 2549 : วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
บริ ษทั โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น :
ร้อยละ 0.00
การซื้อขายหุ้นระหว่ างปี
:
ไม่มี

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ประวัตหิ ัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
นางชญานิศา บุญมี
อายุ
: 29 ปี
การศึกษา
:
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์
การอบรม
- การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กร รุ่ นที่ 5 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Certificate Program: IACP) รุ่ นที่ 9 โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่ น
ที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ ทางาน
- ปี 2556 – ปัจจุบนั :
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2555 – 2556 :
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2554 – 2555 :
เจ้าหน้าที่บญั ชีอาวุโส
บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 :
เจ้าหน้าที่บญั ชี
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์ จากัด
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้น : ไม่มี
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การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม
รายชื่อ

1 ดร.ดาริ สุโขธนัง

บมจ. ปัญจวัฒนา
พลาสติก

ปธก/กอส/
ปธกสต
2 นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
รปธก/กก
3 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ปธกห/กก/กสต
4 นางมาลี เหมมณฑารพ
กก/กบห
5 นายสาธิต เหมมณฑารพ
กก/กบห/กบหส
6 ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กก/กบหส
7 นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ปธกตส/กอส/
กบหส
8 รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กตส/กอส/ปธ
กบหส
9 นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กตส/กอส/กบหส/
กสต
10 นายเชาว์พงษ์ พิพฒั น์เจษฎากุล
ผบห
11 นางพริ ม ชัยวัฒน์
ผบห/ลข
12 นางสาวฐิติมา ตันติวฒ
ุ ิกลุ
ผบห
13 นายเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ผบห
14 นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกลุ
ผบห
15 นางกรรณิ การ์ เจนจุลพร
ผบห
16 นายอัษฎา แก้วรักษ์
ผบห
17 นางนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก
ผบห
หมายเหตุ : ปธก
= ประธานกรรมการ
รปธก
= รองประธานกรรมการ
กก
= กรรมการ
ปธกตส = ประธานกรรมการตรวจสอบ
กตส
= กรรมการตรวจสอบ
กอส
= กรรมการอิสระ
ปธกสต = ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

บจ. มิลล์แพค

บริษทั ย่อย
บจ. เอลิแก็นซ์
บจ.ปัญจวัฒนา
แพคเกจจิง้
(เทียนจิน)พลาสติก

บจ.พีเจดับบลิว
ฟู้ ดแพ็ค

-

-

-

-

กก
กก
กก
กก
-

กก
กก
กก
-

กก
กก
กก
-

กก
กก
กก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานประจาปี 2557 บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปธกห
กบห
ปธกบหส
กบหส
ผบห
ลข
กสต

=
=
=
=
=
=
=

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC
COMPANY LIMITED

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

MAXIMIZING YOUR VALUE
PRIDE

MAXIMIZING YOUR VALUE
IS ULTIMATE
OUR ULTIMATE
IS OUR
PRIDE

สาขาชลบุรี
ที่อยู :150/62 หมูที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท : (038) 347187-8 , (038) 347204-5
แฟกซ : (038) 347189

สาขากรุงเทพมหานคร
ที่อยู :19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : (02) 8980018 , (02) 8981008
แฟกซ :(02) 8980633

ANNUAL REPORT l 2014

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
www.pjw.co.th

MAXIMIZING YOUR VALUE IS OUR ULTIMATE PRIDE

สาขาสมุทรสาคร
ที่อยู : 28 หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท : (034) 839130-1 , (02) 150-5988
แฟกซ : (02) 150-5987
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC
COMPANY LIMITED
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