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สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2556 ที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับความท้าทายอย่างมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นในด้านของเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่การเติบโตไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้
รวมถึงผลกระทบจากการหดตัวลงของความต้องการในตลาดยานยนต์ ซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯอย่างมาก แต่ด้วยความตั้งใจ
มุ่งมั่นในการทางาน จึงทาให้บริษัทฯสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและความท้า
ทายเหล่านั้นมาได้ โดยยังคงดารงความสามารถในการทากาไรของธุรกิจได้
ถึงแม้ว่าจะมีการหดตัวลดลงจากปี 2555 บ้างก็ตาม
สาหรับผลการดาเนินงานในประเทศจีนในปี 2556 บริษัทฯเริ่มมีผล
กาไรจากการดาเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายที่มีขนาดที่
สอดคล้องกับการลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตามยอดขายในประเทศจีนยังเป็น
สัดส่วนเพียงเล็กน้อยต่ากว่าเป้าหมายที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ดังนั้นในปี 2557
นี้ บริษัทฯยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตสาหรับธุรกิจในประเทศจีนในระดับที่
สูงต่อไปคือมากกว่า 50% ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาระดับการเติบโตของบริษัทฯให้
เป็นไปตามเป้าหมายและอีกส่ วนหนึ่งเพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงของ
บริษัทฯโดยการเพิ่มแหล่งรายได้จากต่างประเทศมากขึ้น
ในด้านการเติ บโต บริษั ท ฯมุ่ง เน้ นการลงทุ นในโครงการที่มี ทิ ศ
ทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี โดยโรงงานพ่น
สี ใ หม่ ข องเราเป็ น โรงงานที่ มี ม าตฐานสู ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆของ
ประเทศไทย นอกจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใหม่แล้ว บริษัทฯยังลงทุน
สร้างอาคารโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมในกลุ่มลูกค้า เดิมด้วยเช่น
ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์นมและนมเปรี้ย ว ฯลฯ โดยใช้งบลงทุ น
สาหรับการเติบโตของธุรกิจทั้งหมดในปี 2556 เท่ากับ 544 ล้านบาท
สาหรับภาพรวมด้านผลประกอบการในปี 2556 นั้น เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมที่ลดลงทาให้การเติบโตของยอดขายโดยทั่วไปไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมี
ความต้ อ งการที่ ป รั บ ตั ว ลดลงอย่ า งมากในปี 2556 รวมทั้ ง การเลื่ อ น
กาหนดการออกรถรุ่นใหม่ๆของค่ายรถต่างๆ ทาให้ยอดขายในส่วนของกลุ่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ปรับตัวลงอย่างมาก และเมื่อรวมกับยอดขายที่เติบโตต่ากว่า
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เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าอื่นๆด้วย เป็นผลให้อัตราการใช้กาลังการผลิต ของ
บริษัทฯลดลงจาก 63% ในปี 2555 เป็น 58% ในปี 2556 ทาให้ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปี 2555
ด้านแผนการดาเนินงานในปี 2557 บริษัทฯยังคงตั้งเป้าหมายการ
เติบโตและรักษาระดับกาไรขั้นต้นโดยเน้นประโยชน์สงู สุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยบริษัทฯจะเน้นการเติบโตโดยการเร่งใช้กาลังการ
ผลิตส่วนเกินที่ได้ลงทุนไปแล้วในปี 2556 ให้มากขึ้นและหากต้องมีการ
ขยายการลงทุนเพิ่มเติมใดๆในปี 2557 บริษัทฯจะเพิ่มความระมัดระวัง ให้
มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯภายใต้สภาพเศรษฐกิจ
ที่ยังคงมีความอ่อนไหว
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะผู้ บริ หารพร้ อมด้วยพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกคนยังคงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราการเติบโตของ
บริษัทฯต่อไป โดยจะมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และยึดมั่นกรอบนโยบาย
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ใ ห้ ไ ว้ พร้ อ มทั้ ง จั ด สรร
ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่าน
มาบริษัทฯได้ มีส่วนร่วมในการพัฒ นาตอบแทนสังคมและปลูกจิตสานึ ก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษา และ
การปลูกป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงได้มีการส่งคณะทางานเข้าไปมีส่วนร่วม
ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมกับสมาคมหลักทรัพย์ MAI
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงิน ที่
มีส่วนสนับสนุนให้บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพัฒนามาสู่ความเป็นบริษัทมหาชน หนึ่งใน
บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางคณะกรรมการบริษัทขอสัญญาว่าจะดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และ
ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และจะพัฒนาบริษัทฯให้เป็นองค์กรแห่ ง
นวัตกรรม และคุณภาพในอุตสาหกรรมขึ้นรูป พลาสติก เพื่อให้มีมาตรฐานในผลิต และความสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (World
Class Manufacturer) และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน และการบริหารจัดการ โดยมีรายนามดังนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
2. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
สอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นอิสระ ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษทั มีการกากับ
ดูแลกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุน้ โดยรวม โดยปราศจากการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและผู้บริหารได้ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมการ
ประชุมทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ดังนี้

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษัทย่อยประจารายไตร
มาส และประจาปี 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมก่อนที่จะให้ความเห็นชอบงบการเงิน โดยได้สอบทาน
ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน ความสมเหตุสมผลของรายการที่มิใช่รายการปกติ ซึ่งมีนัยสาคัญ
ที่เกิดขึ้นในรอบปี และความถูกต้อง เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกาหนด มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและทันเวลา
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2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในและของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุง
การปฏิบัตงิ านดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล มีความเหมาะสม และเพียงพอ และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการ
ตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสาคัญ เพื่อ
ก่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ
ภายในประจาปี 2557 ที่จัดทาขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญของบริษัท และมุง่ เน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั ิงานทีเ่ ป็นจุดควบคุมที่สาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ
และมีประสิทธิผล แผนงานตรวจสอบประจาปีได้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษทั ผลการปฏิบตั ิงานของ
สานักตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในด้านบุคลากร และ
การปฏิบัตงิ านตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า จากการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามที่เป็นสาระสาคัญ

4. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วม จานวน 1 ครั้ง เพื่อขอ
ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องของการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และได้ประเมิน
ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัตงิ านสาหรับปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ของบริษัทสอบบัญชี แต่ได้เปลีย่ นผู้สอบบัญชีที่ลงนาม
รับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2556 ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ
ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมประจาปี 2557 นั้น
เนื่องจากในปี 2556 ได้เปรียบเทียบราคาค่าบริการสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พจิ ารณาผลการปฏิบัตงิ าน
ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสาหรับปี 2557 ที่เสนอมา เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
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1. นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจาปี 2557 และกาหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2557 คงเดิมเท่ากับปี 2556 สาหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวมประจาปี การตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย และการสอบทานงบการเงินดังกล่าวรายไตรมาส โดยรวมค่า
ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท
กรณีค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ
40,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด เป็นต้น

5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกาหนด และให้
สานักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบรายการดังกล่าวเป็นประจาทุก
ปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันทีไ่ ด้พิจารณานั้น เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็น
ธุรกิจปกติที่มเี งื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั

6. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผล
ในภาพรวมเป็นรายคณะประจาปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า ได้ปฎิบัตหิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั
มอบหมายอย่างครบถ้วนและมีความเป็นอิสระไม่มีข้อจากัดในการรับทราบข้อมูล และได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการกาหนดขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานครบถ้วนตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

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

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อนี้
1.
2.
3.
4.
5.

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

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง โดย
ได้มีการกาหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนและในปีทผี่ ่านมา บริษทั ได้มีการทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทฯตั้งไว้
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุกๆระดับขององค์กร โดยส่งเสริมให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นาไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นจากการระบุ
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์ในด้านต่างๆ จากนัน้ ก็ทาการประเมินความเสียหายและความเป็นไปได้ทจี่ ะกิด
เหตุการณ์เหล่านัน้ และวางแผนจัดการกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ด้วยวิธีการหรือ
กลยุทธ์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิด ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นไม่ส่งผลกระทบเสียหายมาก หรือเป็น
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้, การจัดการความเสี่ยง, การถ่ายโอนความเสี่ยง , และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดย
บริษทั ฯ ก็ได้มีการมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ซึ่ง
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่บริษทั
ได้ตั้งไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆได้มีการประชุมและวางแผนร่วมกันเพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ด้านกลยุทธ์ ซึ่งได้มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในส่วนต่างๆ และได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ฯเพื่อพิจารณา
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้พนักงานในระดับต่างๆ มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยได้จดั ให้มี
การอบรม และทาเวิร์คช็อป เพือ่ ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยเป็นการวิเคราะห์และจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดจากการปฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอน โดยให้ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์เครื่องจักร เทคโนโลยี และบุคลากรในการปฏิบัติงาน
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เป็นต้น ซึ่งเหตุแห่งความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ เป็นความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากการ
ขาดระบบงาน การขาดการควบคุมที่ดี หรือการจัดการภายในทีบ่ กพร่อง จนทาให้เกิดความสูญเสีย และความผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน ทาให้องค์กรเกิดความเสียหายได้
 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
รวมถึงกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อม โดยมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คาแนะนาในด้านข้อจากัดหรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในระดับองค์กร
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ในปีทผี่ ่านมา บริษทั ฯได้มีการลงทุนในหลายๆโครงการเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต ซึ่งในการ
ลงทุนเหล่านั้น บริษัทฯจะต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยต้นทุนทางการเงินก็ต้องอยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯสามารถคงสภาพคล่อง และสามารถจัดการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การลงทุนแต่ละโครงการ บริษทั ฯได้มีการวางแผนและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความ
เสีย่ งของโครงการลงทุนทีจ่ ะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ทีจ่ ะต้องอยู่ภายใต้กาหนดเงื่อนไขของ
สถาบันทางการเงิน และภายใต้นโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งทุกโครงการจะต้องมีการนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2556 จึงได้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มคี วาม
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกาหนดเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
แผนธุรกิจอย่างชัดเจน
อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯยังได้มีการกาหนดให้มีการประเมินผลการฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี
โดยให้รายงานผลการประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อรับทราบ ทั้งนีเ้ พื่อนาผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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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
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มฐี านการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ว่าสัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยีย่ มระหว่างเรากับลูกค้า
และคู่ค้า ของเราจะเป็ น ต้น ทางแห่ง ความส าเร็จ ที่จ ะท าให้เ ราเป็ น องค์ก รที่ลูก ค้า มอบความ
ไว้วางใจ ให้ความเชือ่ มันในศั
่ 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 มัน่ ที่จ ะเป็ น ผู้น าในทุ ก ตลาดที่เ ราก้า วไป เราจะขยายโอกาสธุ ร กิจ และความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่ม ลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”
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ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

G
วิสัยทัศน์

R
O

พันธกิจ

G

W

Generate Partnership
สัมพันธภาพ...เอกภาพเป็ นหนึง่ เดียว
Race with Business Dynamism
ความคล่องตัวทางธุรกิจ...พลวัตที่ไม่สิ ้นสุด
Observe Trustworthiness
ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ...ยืนหยัดอย่างยัง่ ยืน
Work of Excellence
ประสิทธิภาพ...ปราการอันแข็งแกร่ง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทใน 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2554  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก จากัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้าหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเริ่มแรกที่ 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทได้ซื้อหุ้นจากบริษัทต่างๆ ทาให้บริษัทดังกล่าวมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน ดังนี้
- MPC โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ ตราไว้หุ้นละ 2,500 บาท รวมเป็น
เงิน 2,492,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- EPC โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 9,997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
เงิน 999,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
 MPC สาขากรุงเทพมหานครได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุ น (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นอากร
นาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2554
 บริษัทซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เพิ่มอีกจานวน 6-2-70.3 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโต
และการขยายงานในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่ซื้อเพิ่มนี้อยู่ติดกับที่ดินเดิมที่บริษัทได้ซื้อไว้เมื่อ
ปลายปี 2552 รวมเนื้อที่ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ที่บริษัทซื้อเท่ากับ 18-2-70.3 ไร่
โดยบริษัทก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนที่ดินที่ซื้อในช่วงปลายปี 2552 และเปิดดาเนินการผลิตได้ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติมเป็นส่วนต่อขยายกาลังการผลิต ซึ่งฝ่ายบริหาร
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556
 เดือนสิงหาคม 2554 บริษัทอนุมัติให้ PJT เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว อีก 1,300,000 ดอล
ล่าร์สหรัฐ ทาให้ PJT มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 2,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 บริษัทได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 36 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 36,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นักลงทุนและพนักงานของบริษัทในราคาหุ้น
ละ 1,000 บาท ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้านบาท
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทจาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และมีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 220 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 112
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวนดังกล่าวให้แก่
ประชาชนทั่วไปจานวน 108 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจานวน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
4 ล้านหุ้น พร้อมทั้งมีมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปัญจ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
MPCได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1379(5)/2556 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 26 กันยายน 2554
เดือนธันวาคม 2554 บริษัทอนุมัติให้ MPC เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วอีก 15,000,000 บาท
ทาให้ MPC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 30,000,000 ล้านบาท
เดือนธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากร กับสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน์จากการ ยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
MPC สาขาสมุทรสาครได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นอากรนาเข้า
ค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนธันวาคม 2554
บริษัทได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 16 มกราคม 2555
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 220 ล้านบาท เป็น 276 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัทเปิดทาการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นวันแรก
MPCได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 3 เมษายน 2555
บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ที่
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการอนุมัตติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุ น ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมวันที่ 16 ตุลาคม 2556
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายขวดน้าดื่ม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
1,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จาก 2.2 เป็น 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท มิลล์แพค จากัด

บริษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด

บริษัท พีเจดับบลิว
ดริ๊งค์เทค จากัด*

99.98%

99.97%

100%

99.99%

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมัตจิ ัดตัง้ บริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย
บริษัท

1.

2.
3.

4.

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
การถือหุน้
(ร้อยละ)
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
99.98 บรรจุภัณฑ์พลำสติก โดยเน้นกำรผลิตบรรจุ
ภั ณ ฑ์ พ ลำสติ ก เพื่ อ บรรจุ น ำมั น หล่ อ ลื่ น
ให้แก่ลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดย่อม
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง จำกัด
99.97 ฝำขวดนำมันหล่อลื่น
บ ริ ษั ท ปั ญ จ วั ฒ น ำ ( เ ที ยน จิ น ) 100.00 บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ พ ล ำ ส ติ ก ส ำ ห รั บ บ ร ร จุ
พลำสติก จำกัด
น ำมั น หล่ อ ลื่ น ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ ในประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน
บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด
99.99 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ในกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
อย่ำงมีนัยสำคัญแต่อย่ำงใด มีควำมสัมพันธ์กันแต่เพียงครังครำวเฉพำะธุรกรรมในกำรเช่ำทรัพย์สิน เท่ำนันซึ่งรำยละเอียดได้
กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร เรื่องรำยกำรระหว่ำงกัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่
มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้ งานของลูกค้ าซึ่งเป็ นผลิต ภัณฑ์ที่มี ตราสิ นค้า (Brand) เป็น ที่รู้จักในแต่ล ะ
อุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป การผลิตสินค้าของบริษัทจะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า
(Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ
ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตมี
หลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสินค้าต่างๆได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมี
สาหรับใช้ในการเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน(Polypropylene)
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนาไปใช้งาน ซึ่งแบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 – 2556
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 เป็นดังนี้
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ
1,585.72
96.47
54.45
3.31
1,640.17
99.79
3.50
0.21
1,643.68 100.00

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
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
ล้านบาท ร้อยละ
1,960.52
92.64
148.64
7.03
2,109.16
99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
ภาชนะบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและ
น้ายาเคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้าน
ร้อยละ
1,057.11 64.32 1,206.70
59.83 1,280.53
60.51
221.11 13.45 270.79
13.42 288.59
13.64
176.61 10.74 193.78
185.34 11.28 338.76
1,640.17 99.79 2,010.03
3.51
0.21
6.92
1,643.68 100.00 2,016.95
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99.67
0.33
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตนั้น แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้
งานของลูกค้าได้ดังนี้
ก) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทขวด แกลลอน และถั ง ในขนาดและรู ป ทรงต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ส าหรั บ บรรจุ
น้ามันหล่อลื่นหลากหลาย บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
ประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีขนาด
บรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร

ข) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุนมและนมเปรียว บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
บรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิต
จะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
บรรจุนมและนมเปรี้ยว โดยบริษัทได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยก
เป็นห้องระบบปิด(Clean Room) และแยกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตออก
จากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point) โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้มีขนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล.
830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร
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ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ายาเคมี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาทาความสะอาด และน้ายาเคมี
ได้แก่น้ายาล้างห้องน้าและสุขภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า บรรจุภัณฑ์
สาหรับบรรจุน้ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็นต้น
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ง) ชินส่วนพลาสติกส้าหรับยานยนต์ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) โดย
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจั กรยานยนต์จะนาผลิ ตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในชิ้ นส่วนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้าระบายความร้อนสาหรับหม้อน้า
ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ได้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 โดยการอนุมัตขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีสาระสาคัญดังนี้
บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บัตรส่งเสริมการลงทุน
วั น ที่ เ ริ่ ม ใช้ สิ ท ธิ ต าม
บัตรส่งเสริมการลงทุน
วั น ครบอายุ ข องบั ต ร
ส่งเสริมการลงทุน

1080(10)/2553
1 เม.ย. 2553

1745(2)/2555
10 มี.ค. 2555

1044(2)/2557
ยังไม่มีรายได้

31 มี.ค. 2560

9 มี.ค. 2562

7 ปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้
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สาขา
กรุงเทพมหานคร
1379(5)/2556
5 ต.ค. 2554

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

4 ต.ค. 2562

30 พ.ค. 2563
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บริษัท มิลล์แพค จากัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิที่
ได้รับจากการ
ประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม
2. ระยะเวลาที่
สามารถนาผล
ขาดทุนใน
ระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริมไปหัก
ออกจากกาไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงิน
ได้
3. ได้รับยกเว้น/
ลดหย่อนอากรขา
เข้าสาหรับ
เครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
4. ได้รับยกเว้นภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
สาหรับเงินปันผลที่
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

สาขา
กรุงเทพมหานคร

สาขา
สมุทรสาคร

ยกเว้น 7 ปี

ยกเว้น 7 ปี

ยกเว้น 7 ปี

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
(ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน (ต้องนาเข้าภายใน
27 ก.ค.2555)
18 ธ.ค.2557)
7 ก.ค.2559)
15 ก.ย. 2558)
9 ม.ค. 2558)

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น
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กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่มี
คุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพ
ของการให้บริการ โดยบริษัทให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์, การจัดหา
วัตถุดิบ, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่บริษัทผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน เป็นดังนี้

(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะให้ความสาคัญตั้งแต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ การจั ดหาวัต ถุ ดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลู กค้ากาหนด การกากับดูแ ลกระบวนการผลิ ตในแต่ล ะ
ขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว โดยบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษัทให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรง
ตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทางานของบริษัท

(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และ
ในปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับมอบสินค้าในปริมาณและเวลาที่ ทันกับ
ความต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถนาไปใช้แบบ
ทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิต

บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุ รกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมี
ความต้องการจากลูกค้า

(5) การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจ
ลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและในอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบต้นทุนบวก
อัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนั้นการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้า
ลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน โดยเริ่มทยอยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance)
เข้ามาใช้ในปี 2543 ทาให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทา
กาไรของบริษัท
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกระทันหัน บริษัทก็มีความสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอัน
สั้น
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดย
การจัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและเพิ่มกระบวนการ
ใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริษัทให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะควบคุมดูแล
ไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทผลิต หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็น
ความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทาธุรกิจของ
บริษัท นามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป
ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับรรจุนมและนมเปรี้ยว
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
บริษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ดังนี้
- การจาหน่ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บริษัทดาเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของ
บริษัทที่มีประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานฝ่าย
การตลาดของบริษัทจะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับ
ความต้อ งการของลูกค้ าและทาให้ท ราบถึ ง ความต้อ งการใหม่ ๆ ของลูกค้ า รวมถึ ง ในบางครั้ งอาจมีการ
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-

-

ประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ายภายในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกันจัดทา
และนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
การจาหน่ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นวิธีที่ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นใช้ในการคัดเลือก
ผู้ผลิต โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทจะติดตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็นการประมูลเฉพาะผู้ผลิตที่ เคยผลิต
ให้แก่เจ้าของสินค้าอยู่ในปัจจุบัน(การประมูลแบบปิด) เพื่อให้ได้รับคัดเลือกและคาสั่งซื้อจากลูกค้า
การจาหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษัทโดยตรง ลูกค้าของบริษัทบางรายมีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทโดยตรง เนื่องจากได้รับคาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษัท

นโยบายการก้าหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวก
อัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ทั้งนี้ในการกาหนดราคานั้นมีทั้งแบบที่กาหนดร่วมกันระหว่างบริษทั และลูกค้า โดยเจรจา
กาหนดราคาจาหน่ายร่วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต และแบบที่บริษัทต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั มาจากราคาวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนและเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพีลีน ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าว
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็น Commodity ราคาของวัตถุดบิ ดังกล่าวจึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดบิ แต่ละ
ประเภทในตลาดโลก ที่มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นราคาจาหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีการกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมี
การกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ายได้ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็นต้น ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการรักษาอัตรากาไรขั้นต้น
ของบริษัทให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้ก็ตาม แต่บริษัทก็สามารถเจรจาปรับราคา
จาหน่ายได้ตามราคาวัตถุดิบทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป

สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ที่ผา่ นมามีการชะลอตัวตามตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มีตัวเลข
ลดลงอย่างมากในไตรมาส 4 โดยเติบโตเพียงร้อยละ 0.6 กาลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงหลังจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง ประกอบกับผูป้ ระกอบการและภาคเอกชนบางส่วนมีแผนระงับหรือเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อประเมิน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ รวมถึงมีข้อจากัดด้านเทคโนโลยี
การผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปได้มากนัก สาหรับภาครัฐมีบทบาทกระตุ้น
เศรษฐกิจน้อยลงจากปีก่อนตามการเบิกจ่ายงบลงทุนทีท่ าได้ต่ากว่าปกติ1 โดยช่วงกลางปีเริ่มเห็นสัญญาณของการอ่อนตัวของ
1

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เศรษฐกิจ ทาให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2556 ทั้งปีอยู่ทรี่ ้อยละ 2.9 เนื่องจากผลของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทยอยหมดลง โดยเฉพาะมาตรการรถยนต์คันแรกที่ทาให้คนไทยซื้อรถมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2555 ใน
ขณะเดียวกันปัจจัยบวกทีค่ าดว่าจะเข้ามาช่วยชดเชยแรงกระตุ้นเดิมที่กาลังหมดไปก็ลดน้อยถอยลงกว่าที่คาดใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า, การใช้จ่ายของภาครัฐล่าช้ากว่าแผน, และความเชื่อมั่นที่ลดลงของภาคเอกชน2
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ปี 2556 มีจานวนรถที่ผลิตได้ทั้งสิ้น 2.45 ล้านคันเพิ่มขึน้ จากปีก่อน 0.14%
แบ่งเป็นการส่งออก 1.12 ล้านคัน คิดเป็น 45.64% ของยอดการผลิตทั้งหมด และเป็นการจาหน่ายในประเทศ 1.33 ล้านคัน หรือ
กว่า 54.36% ของยอดการผลิตทั้งหมด ยอดการจาหน่ายในประเทศนี้ลดลงร้อยละ 5.363 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทมียอดขาย
ที่ลดลง ร้อยละ 13 ซึ่งลดลงมากกว่าอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจากกลุ่มสินค้าของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายโมเดลของ
รุ่นรถ และอยู่ระหว่างพัฒนาโมเดลใหม่ ทาให้ยอดขายของโมเดลใหม่ เกิดขึน้ ไม่ทันและรองรับกับยอดขายปลายโมเดลทีห่ ด
ตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันของรถยนต์ค่ายอื่นๆที่ค่อนข้างรุนแรง หลังจากหมดโครงการคืนภาษีรถ
คันแรก ซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายบริหารได้มีนโยบายการกระจายรุน่ และแบบโมเดลรถและลูกค้าที่มคี วามหลากหลาย โดยเฉพาะรถที่
เป็นโมเดลส่งออก เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของรายได้ ซึ่งมีความเสี่ยงบนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2557 การผลิตคาดว่าจะมีการหดตัวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย
คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,400,000 คัน ลดลงร้อยละ 2.3 แบ่งเป็นการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศประมาณ 1,200,000
คัน ลดลงร้อยละ 9.8 และการส่งออกรถยนต์เล็กน้อยประมาณ 1,200,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14
ภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2556 พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกและดัชนีส่งสินค้า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อย
ละ 3.74 และ 1.25 ตามลาดับ5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าบรรจุภัณฑ์เคมี
เกษตร บริษัทสามารถเติบโตได้ดี เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่ และได้รับผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐในช่วงปีก่อน ได้แก่ การขึ้นค่าแรงขั้นต่า การกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่า โครงการรับจานาข้าว เป็นต้น
แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2557 จะทรงตัวและรักษาอัตราการเติบโตได้ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากปัจจัย
ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นตัวกดดันทาให้ดัชนีความเชื่อมัน่ และกาลังซื้อของประชาชนลดลง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
เติบโตของอุตสาหกรรม ในขณะที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศมีหลายราย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็นรายใหญ่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในชื่อเสียงและคุณภาพของ
การผลิตสินค้าของบริษทั จนทาให้บริษัทสามารถรักษาตาแหน่งเป็นผู้นาในตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นมา
ยาวนาน และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งมอบให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นม
และนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภคและน้ายาเคมี รวมถึงการเป็นบริษัทคนไทยไม่กี่รายที่เป็นผูส้ ่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์
อันดับแรก (First Tier 1st) ให้แก่ผผู้ ลิตรถยนต์ที่หลากหลายทั้งค่ายยุโรป อเมริกาและญี่ปนุ่

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในงาน Thailand Economic Outlook 2014
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตและการใช้ก้าลังการผลิต
ปัจจุบนั บริษัทและบริษทั ย่อยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเทียนจิน 1 แห่ง
วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์ม
โดยลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดิบที่ต้องการให้กับบริษัท ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษัทใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE )
เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่ง เป็น LDPE(Low Density) และ HDPE(High Density) บรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น , บรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลีน(Polypropylene, PP)
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน ความชื้นได้ดี ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิดขวด และ ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนพลาสติ กนั้น ต้องมีสีผสมพลาสติกเป็น ส่วนประกอบที่สาคัญ ร่วมกับเม็ ด
พลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดิบทั้งสองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพและสีที่ต้องการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิล์ม
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดรูปแบบ ราคา และผู้ผ ลิตสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มโดยให้
บริษัทเป็นผู้ติดต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทั้งหมดบริษัทซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ มีเพียงเม็ด
พลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามราคาของน้ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา บริษัทตระหนัก
ถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติก
ของตลาดโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัททั้งปริมาณที่ต้องการและใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตัดออกจากชิ้นงานทีผ่ ลิตสาเร็จซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนาไปรี
ไซเคิลเพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่บริษัทได้
กาหนด สาหรับถุงพลาสติกและกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้ จนกว่า
จะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อีกนั้น บริษทั ก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวที่ชารุดให้แก่
บุคคลภายนอกต่อไป
แม้ว่าบริษัทมีโรงงานของบริษัท 2 โรงงานที่ไม่ได้ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่ต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิน่ ทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการผลิตของบริษทั ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนีบ้ ริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบตั ิการด้านสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ จากการผลิตของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยง
ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการ
ดาเนินธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล
บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ
หาวิธีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
1. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาน้ามัน เนื่องจาก อุตสาหกรรม
พลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้าในการผลิต
พลาสติก ดังนั้นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ได้แก่เม็ดพลาสติก ที่ถือเป็นต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกจึงแปรผัน
โดยตรงกับราคาน้ามันปิโตรเลียมในตลาดโลก และเนื่องจากปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดราคาน้ามัน นั้นก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในบางช่วงราคาเม็ดพลาสติกอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าราคาขายสินค้าจะสามารถปรับตัวตามราคาวัตถุดิบได้ แต่ การปรับราคานั้นก็ไม่
สามารถกระทาได้ทันที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอปรับราคากับลูกค้า ทาให้ในระหว่างนั้นบริษัทฯต้องแบกรับ
ต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2557 ที่มองว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัว จะส่งผลต่อความ
ต้องการใช้น้ามันที่มากขึ้น แต่ปริมาณการผลิตและส่งออกน้ามันที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่าน ประกอบกับระบบการขนส่งน้ามันใน
สหรัฐอเมริกาที่ดีขึ้น รวมถึงการค้นพบแหล่งน้ามันจากหินแร่น้ามัน (Shale Oil) ที่เป็นแหล่งน้ามันแหล่งใหม่ ทาให้แรงกดดัน
ทางด้านอุปทานลดลง จึงคาดว่าราคาน้ามันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ต่า ซึ่งส่งผลเช่นเดียวกันสาหรับราคาเม็ดพลาสติก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อเม็ด พลาสติกแพงในภาวะที่มีความผันผวนของราคา เนื่องจาก
บริษัทมีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกและมีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกกว่า 16,000 ตันต่อปี จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติกอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาว่าจะไปในทิศทางใด และนามาวางแผนเพื่อ
ประกอบการสั่งซื้อ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการ
จัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆเริ่มมีการตระหนักถึงสิ่งที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือ กใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ที่ มาจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิ ตภั ณฑ์ ที่เป็ นพลาสติก 100% โดย
พลาสติกชีวภาพ ถือเป็นพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสับปะหลัง และอ้อย
เป็นต้น ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกระแสการบริโภคอาจนามาซึ่งผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ บริษัทฯจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับพลาติกทั่วไปนั้นมีเพียง 1% และราคาต้นทุนของพลาสติก
ชีวภาพยังสูงกว่าพลาสติกทั่วไปอยู่มาก เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร จึงมีต้นทุนจากการเพาะปลูก ในขณะที่พลาสติก
ทั่วไปที่ผลิตมาจากน้ามันฟอสซิลไม่มีต้นทุนการเกิดน้ามัน มีเพียงเรื่องการขุดเจาะและการขนส่งเพื่อนามาแปรรูป และเรื่องของ
การมีขนาดของการผลิตที่ใหญ่มาก ทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) นอกจากนั้นคุณสมบัติของพลาสติก
ชีวภาพก็ยังไม่เท่ากับพลาสติกทั่วไปถึงขั้นที่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณสมบัติบาง
ประการ ซึ่ ง สิ่ง เหล่ านี้ ท าให้ การใช้ พ ลาสติ กชี วภาพยั ง เป็ น เพี ยงทางเลื อ กหนึ่ ง ของผู้ บ ริ โ ภค และมี การเติ บ โตในตลาด
เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (Niche Market)
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อน และสภาวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศที่ มี ความผั น แปรไปตาม
สภาวการณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกจะต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก แต่ในฐานะผู้นาเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบบางชนิด
ที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาทหรือการแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่ค้านั้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯต้องแบกรับต้นทุนที่มากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
รวมถึงได้มีการศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มีการเลือกใช้ธุรกรรม Forward
หรือการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรือสภาวะที่เห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อ
ป้องกันหรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
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4. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่
เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการดาเนิน
ธุรกิจไม่มีความซับซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรือแม้กระทั่งบริษัทลูกค้า
หากมีความคิดที่จะตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเอง ก็สามารถทาได้ อีกทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ก็ทาให้ตลาดมีความเป็นเสรีมากขึ้น อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่งผลให้มีผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น การ
แข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯที่มีมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ทาให้ความเสี่ยงที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนั้น ค่อนข้างมีความเป็นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คานึงถึง
คุณภาพของสินค้ามากกว่าที่จะพิจารณาถึงแค่ราคาที่ต่าเพียงอย่างเดียว และบริษัทฯก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในส่วนนี้ได้ดีมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการส่งเสริมการทาวิจัยและพัฒนา รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อ
นามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า
ที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม
5. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนในประเทศ
จากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์ว่าจะ
มีการปรับตัวในทิศทางดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการ QE (Quantitative Easing) ที่ทาให้มีการ
ไหลออกของเงินทุนจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Market) กลับเข้าสู่สหรัฐฯ อีกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปก็
ยังไม่คลี่คลาย และเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ที่เริ่มส่งสัญญาณการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นแรงกดดันในด้านการเติบโตของรายได้ทาง
ธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของบริษัทฯ ที่มีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งในส่วนตลาดน้ามันเครื่อง บรรจุภัณฑ์นม สินค้าอุปโภคบริโภค และน้ายาเคมี
นอกจากนี้ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทาธุรกิจ การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่แบ่งเป็นหลายฝ่าย และการนัดหยุดงานพื่อชุมนุมอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลต่อปริมาณการผลิตและการบริโภคสินค้า
ในประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบัน การถดถอยของเศรษฐกิจโลก ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ของ
บริษัท แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงมี การบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายสัดส่วนของ
รายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มีการกระจุกตัว ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มี
อัตราการเติบโตที่ดีโดยไม่ผันแปรไปตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเพิ่มสัดส่วนยอดขายของบรรจุภัณฑ์
น้ามันหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงบรรจุภัณฑ์นมที่มีการส่งออกทางอ้อมไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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สูง ได้แก่ อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศในละตินอเมริกา และสิงคโปร์ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ การตั้งโรงงาน
บรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นที่ประเทศจี น รวมไปถึงการบริหารนโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนและพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีความเข้มแข็งทาง
การเงินที่เพียงพอและรองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต
6. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษัทและลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระยะสั้นอายุประมาณ 1- 2
ปี หรืออาจจะไม่มีการทาสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของ
อุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกค้าที่บริษัทได้รับงานจากการประมูลแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา ลูกค้าก็จะจัด
ให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับการต่อสัญญาจะอยู่ในระดับที่ต่ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบ
สินค้าได้ตรงต่อเวลา และความสามารถที่จะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นั้ นความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่า
มากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่ง
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับต้องใช้เวลานานใน
การทดสอบคุ ณภาพการผลิ ต ชิ้ น ส่ วนของผู้ ป ระกอบการจนกว่ าจะมี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะส่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ซึ่ ง หากบริ ษั ท ยั ง
ดาเนินการผลิตให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสัญญา ผู้ผลิตรถยนต์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อ อย่างไรก็ดี บริษัทมี
ลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มียอดลูกค้ารายใดที่มียอดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงของรายได้ที่ไม่มีสัญญาระยะยาว
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 276 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจานวน 552,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

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

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ประเภทธุรกิจ

: ผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรั บ ยานยนต์ ที่ มี คุ ณภาพ ตามรู ป แบบความต้ อ งการใช้ ง านของลู กค้ าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า ที่เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
: โทรศัพท์ 034-839-130 ต่อ 153
(สาหรับเรื่องทั่วไป)
อีเมลล์ ir-pjw.co.th
ติดต่อเลขำนุกำรบริษัท
: โทรศัพท์ 034-839-130 ต่อ 169
ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
: โทรศัพท์ 034-839-130 ต่อ 154
(สาหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี )
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

: บริษัท มิลล์แพค จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 30 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 12,000 หุ้น หุ้นละ 2,500 บาท

สถำนที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19,21

63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018
ประเภทธุรกิจ

โทรสาร 0-2898-0633

: บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน้ามันหล่อลื่น
ให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อบริษัท

: บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000

สถำนที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19,21

ละ 100 บาท

63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-1007

โทรสาร 0-3483-9320

ประเภทธุรกิจ

: ฝาขวดน้ามันหล่อลื่น

ชื่อบริษัท

: บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.2 เป็น 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี
2557)

สถำนที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: 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

: บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

31

ชื่อบริษัท

: บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด

ทุนจดทะเบียน

: 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)

สถำนที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
267/1

ะ าา

า 1

บา

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080
ที่ปรึกษำกฏหมำย

: บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
9/8

าา

ท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799
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01

BOARD OF
DIRECTORS
คณะกรรมการบร� ษ ั ท

ดร.ดำริ สุโขธนัง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริษัท

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิวรรธน เหมมณฑารพ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ดร.พิรุฬห เหมมณฑารพ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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01

รายชื่อคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนที่เรียกชาระแล้วเท่ากับ 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
552,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
จานวน (หุน้ )

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1 นางมาลี
2 นายคงศักดิ์
3 นายวิวรรธน์
4 ดร.พิรุฬห์
5 นายสาธิต
6 นายชวาล

เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ
เหมมณฑารพ

ร้อยละ

171,360,000
102,086,000
72,154,000
8,000,000
8,000,000
5,430,000

31.04
18.49
13.07
1.45
1.45
0.98

รวม

367,030,000

66.48

กองทุน
1 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
2 กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3 กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

17,166,600
13,621,900
8,300,000

3.11
2.47
1.50

รวม

39,088,500

7.08

ศรีปรัชญาอนันต์

5,430,000

0.98

140,451,500

25.44

552,000,000

100

ผู้ถือหุ้นอืน่ ที่อยู่ใน 10 อันดับ
1

นายสุนทร

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการ

จานวนหุน้ ที่ถือครอง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (%)
01/01/2556
เพิ่ม (ลด)
31/12/2556
ระหว่างปี
ร้อยละ 0.05
ร้อยละ 0.05

อิสระ
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

รองประธานกรรมการ

ร้อยละ 18.49

-

ร้อยละ 18.49

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ประธาน

ร้อยละ 13.07

-

ร้อยละ 13.07

ร้อยละ 31.04

-

ร้อยละ 31.04

ร้อยละ 1.45

-

ร้อยละ 1.45

ร้อยละ 1.45

-

ร้อยละ 1.45

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

ร้อยละ 0.05

-

ร้อยละ 0.05

กรรมการบริหาร
4. นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นทที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจ
กาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจาเป็นในการใช้เงิน ทุ นหมุน เวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจ จัยอื่นทที่ เกี่ยวข้อ งในการ
บริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี

อัตรากาไรสุทธิต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
ร้อยละ

2554

0.37

0.18

67.43

2555

0.35

0.15

44.81

*2556

0.18

0.10

54.63

หมายเหตุ :
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลประกอบการปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ ประกอบด้วยทักษะ
ทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร
วิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจะต้องมีกรรมการที่เป็นผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งรายนามของ
คณะกรรมการบริษทั ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
การเข้าร่วมประชุม ปี
ตำแหน่ง

รายชื่อ

2556 (ครั้ง)
ประชุม 6 ครั้ง

1.ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

6/6

2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

รองประธานกรรมการ

4/6

3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

6/6

4.นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

6/6

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

6/6

กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

4/6

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

6/6

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

6/6

กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
คณะกรรมการอิสระมีวาระในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ามีความเหมาะสม
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัดให้ มีการทางบดุ ลและงบกาไรขาดทุน ของบริ ษั ท ณ วันสิ้ นสุด รอบระยะเวลาบั ญชีข องบริษัท ซึ่ง ผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน
4. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนิ น ธุ ร กิจ และงบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม ก ากับ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง มี ข อบเขตหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การ
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ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
5. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
6. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. จัดให้มีการทาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตารมนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 8 ท่าน และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 มีมติให้
ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายอัษฎา แก้วรักษ์
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
นางพริม ชัยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
นางกรรณิกา เจนจุลพร

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด –สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการสายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน –สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ/ผู้อานวยการสายงานปฎิบัติการและ
ห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร

อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจาปี
ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
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4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนดภารกิจ
หลัก (Mission) สาหรับฝ่ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้า
ในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
สาคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติ
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมั ติรายการที่เป็น ไปตามธุร กิจปกติและเงื่อ นไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตั้งนางพริม ชัยวัฒน์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัท มีดังนี้
1.

ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
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2.

ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

4.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1

ทะเบียนกรรมการ

3.2

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

3.3

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3.4

รายงานประจาปีของบริษัท

3.5

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิง
กับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีวงเงินและโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ เท่ากับ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสื่ยง เท่ากับ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการอิสระบริษัท เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
3. โบนัสสาหรับกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริหาร จานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ปี 2556
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ค่าเบี้ย

ประชุม

ประชุม

กรรมการ

กรรมการ

บริษทั

ตรวจสอบ

1.ดร.ดาริ สุโขธนัง

150,000

-

-

120,000

2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ

40,000

-

-

-

40,000

3.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

60,000

-

-

-

60,000

4.นางมาลี เหมมณฑารพ

60,000

-

-

-

60,000

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ

60,000

-

10,000

-

70,000

6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

60,000

-

10,000

-

70,000

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

40,000

75,000

10,000

120,000

200,000

445,000

8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตวัฒน์

60,000

50,000

15,000

120,000

200,000

445,000

9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

60,000

50,000

10,000

120,000

200,000

440,000

590,000

175,000

55,000

480,000

850,000

2,150,000

รายชื่อ

รวม
ข.

ประชุม
กรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

ค่าตอบแทน
รายเดือน
กรรมการ

รวม

โบนัส

(บาท)

อิสระ
250,000

520,000

ค่าตอบแทนอื่น
- บริษัทได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
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ผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2556
จานวนราย

จานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

101/

39,781,158.89

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

101/

790,172.00

หมายเหตุ : 1/ ผู้บริหารจานวน 9 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่านระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30
กันยายน 2556
ผู้บริหารจานวน 8 ท่านและประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
2556 ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรเดิมก่อนการอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ข. ค่าตอบแทนอื่น
-

บริษัทมีการทาประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่งแก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัท ไม่มีนโยบายให้
ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารจานวน 8 ท่าน) จานวนทั้งสิ้น
1,261 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
สายงานหลัก

จานวนพนักงาน (คน)

สายงานบริหารและสานักงาน

116

สายงานการตลาด การวิจัยและพัฒนา

40

สายงานบริหารการผลิตและการผลิต

1,105

รวม

1,261

 ค่าตอบแทนพนักงาน
สาหรับในปี 2555 และ 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจานวน 264.34 ล้านบาทและ
284.04 ล้านบาทตามลาดับ และมีจานวนพนักงานเท่ากับ 1,180 คน และ 1,261 คน ตามลาดับ โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ
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 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับ
บริษัทในระยะยาว
 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถอันจะทาให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการ
ฝึกอบรมประจาปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง บริษั ทจึง ได้ กาหนดนโยบายการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อยกระดับ การ
ดาเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อัน
เป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็น
แนวทางในการปฏิบั ติ ซึ่ ง ทางคณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั กงานของบริ ษั ทปั ญ จวั ฒ นาพลาสติก ได้ ป ฏิบั ติ ตาม และ
ดาเนินการอย่างเคร่งครัดสม่าเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการ
ปฏิบัติ มีดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและ
มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ
ในฐานะเจ้าของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลข อง
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นใน
เรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1. บริษทั ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุน้ ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุน้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดทุกครัง้ และ
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
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1.3. มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระที่
เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั
1.4. บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละ
เว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุ้น
1.5. บริษทั เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ล่วงหน้า โดย
แจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ
ระบุขนั้ ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.7. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2. บริษทั ใช้ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ของบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการ
พิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้ นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในทีป่ ระชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ ประธานทีป่ ระชุมควร
จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที
ละคน ซึ่งผู้ถือหุน้ มีสิทธิทจี่ ะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
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2.5. บริษทั จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ
หุ้น และเปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.1. บริษัท ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้ง
ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
3.2. บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษทั ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงาน
การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุน้ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร
ได้รับการปฏิบัตทิ ี่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยที่ถกู ละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผู้ถอื หุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัด
ประชุมผู้ถือหุน้
1.2. บริษทั แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและก่อนเริ่มการ
ประชุม
1.3. บริษัทจัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิทธิของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
2.1. บริษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถอื หุ้นส่วน
น้อย
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็ปไซด์ของบริษทั ในส่วนของนัก
ลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษทั จะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและ
กาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
2.2. รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1. บริษัทมีการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กาหนด
แนวทางในการเก็บ รั กษาข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท และแนวทางป้ อ งกัน การใช้ ข้ อ มู ล ภายในแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จะต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติ
กรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของ
บริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริษัทได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วั น ท าการให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
3.3. บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การพ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
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4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1. บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมี
ส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มี
ส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่ว นได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคั่ง ความมั่งคงทางการเงินและความ
ยั่งยืนของกิจการ
1.

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ ความสาคั ญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสี ยภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้ น
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็น
ต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการด าเนิน ธุร กิจ ของบริ ษัท ได้ คานึง ถึง สิท ธิข องผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุ กฝ่ าย สิ ทธิ ทางการเมื อง สิ ท ธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

: ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ และไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุง่ มั่นทีจ่ ะสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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พนักงาน

: ปฏิบตั ิกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และ
เป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ และปฎิบัตงิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัย
และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ
ทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

: มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
โดยลูกค้าจะต้องได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่
เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกา
ที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคูค่ ้า ตลอดจนการปฏิบัตติ ามเงื่อนไข
ต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และ
เจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คู่แข่ง

ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน
ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการ
กระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทา
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ
การกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการทีด่ ี รวมทั้งต่อต้านการ
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ให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษทั
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

2.

: มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจน
คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัตงิ านและการ
ตัดสินใจ การดาเนินการใดๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐาน
ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดาเนินธุรกิจ
อยู่ตามสมควร

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้ความสาคัญกับ
ความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง
การดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง ต่อต้านการให้
สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และได้มีการกาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น ประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
3.

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรม
ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเป็นสาคัญ ดังนั้นพนักงานผู้ยื่นคาร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องกับคาร้องทุกข์
ที่กระทาไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัท และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น พนักงานผู้ยื่น
คาร้องทุกข์ พนักงานผู้ให้ถ้อยคา ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และพนักงานที่
เป็นผู้พิจารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัทก็ย่อมได้รับ
การประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน
ดังกล่าว โดยบริษัทจะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เพื่อดารงไว้ซึ่งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้
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1. ทางไปรษณีอีเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: auditcommittee@pjw.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email:thasmasa.d@pjw.co.th เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณาสอบสวน
และรายงานต่อคณะกรรมบริษัทต่อไป
2. ทางไปรษณี โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000
ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาแสะหรือข้อร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไป
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สาหรับ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการ
รายงานข้อมู ลทางการเงิ นและข้อมูล ทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยเปิดเผย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติด้านการกากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจาปี งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทาประชุม
นักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท
ได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงาน
ของบริษัททุกไตรมาสและประจาปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน นอกจากนี้ยัง
ร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s Visit)
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่ างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุน้ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ
บริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจ การของบริษัทให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทาให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 คน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 5
คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระ
จานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่าง
น้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ห า ร
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัท
ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจ
การดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยประธาน
กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฎิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไ ม่เกิน 5 บริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท
โดยไม่รวมบริษัทย่อย ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท เช่น
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
o การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และ
การบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาและมีส่วน
สาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาแล ะ
กาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุน
และคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท (รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการ
จัดการ)
o นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจา บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
และจากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น ที่ 20 กุม ภาพั น ธ์ 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา
ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลาง
ทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
o ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็น
ผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณา
การเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และ
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ไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง หมายรวมถึ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
o ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสาคั ญ ต่ อ การกากับ ดู แ ลและการควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และระดั บ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วย
ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วย
คุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมี
การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทาและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการ
ดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่
วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการกากับดูแล
กิจการทีดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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o การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมิ นความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีค วามเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อ
การดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้
พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ทาความเข้าใจ
สาเหตุของความเสี่ ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้
บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
o รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/
หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ม าประชุ ม ร่ ว มกั น และน าเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ กไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมีการกาหนด
วาระที่ ชั ด เจน น าส่ ง เอกสารประกอบวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม อย่ า งน้ อ ย 5 วั น ท าการ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานเสนอให้ ค ณะกรรมกา รทราบทุ กเดื อ นเพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

60

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้กาหนดให้มีจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด โดยกรรมการที่ มี ส่วนได้ เ สี ย จะไม่ เ ข้ าร่ วมประชุ ม และ / หรื อ ไม่ ใ ช้ สิท ธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าว
อย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่ วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงาน
การประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
ในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และ
แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
4.

ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของ
บริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ /อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผู้บริหารแต่ละคน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่ง
ได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่ง เสริมและอานวยความสะดวก ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมให้มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ
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กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการ
จัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
6.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองทั้งคณะ ประเมินเป็นชุดย่อย และประเมิน
เป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล
- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านั้น มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของ
กรรมการทั้งชุด และสาหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็นการประเมินแบบไขว้ โดยให้กรรมการแต่ละท่าน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น 3 ท่าน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย จะได้ผลคะแนนของกรรมการ
แต่ละท่าน
7.

การประเมินผลการปฎิบัติหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจาทุกปี เพื่อ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานของ CEO ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน
เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และสามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฎิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดับความสามารถที่
ต้องการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบปี ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลาย ในด้านทักษะ ประกอบด้วยทักษะ
ทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร
วิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจะต้องมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูล
การดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(ประชุม 5 ครั้ง)

1.

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

2.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

5/5

3.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบ

5/5

โดยมี นางสาวธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
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โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ สามท่าน เป็นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3
2. กรรมการตรวจสอบ
3

ปี
ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีป ระสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ง ตั้ง โยกย้ าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ง ตั้งบุ คคลซึ่งมี ความเป็ นอิสระเพื่อท าหน้ าที่ เ ป็นผู้ สอบบัญชี ของบริษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
8. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การรายงานต่ อ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. สอบทานและรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
ในการปฏิบัติดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
ในปี 2556 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จานวน 5 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2556 มีดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(ประชุม 1 ครั้ง)

1.

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

2.

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

3.

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

4.

นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

5.

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทรวมถึงจัดทา
แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มี
ผลต่อเป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลง
แบบพลวัต ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เป็นต้น
2.
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
3.
ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก
4.
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.
มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้
ตามความจาเป็น เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
6.
ปฎิบัตหิ น้าที่อนื่ ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหาร

3.

นางมาลี เหมมณฑารพ1/

กรรมการบริหาร

1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 5/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนางมาลี เหมมณฑารพ เป็น
กรรมการบริหารแทน ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ ที่ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2556
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลั กเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือ การบริหารงานของบริษัท และ
การกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่
กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายบริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงิน
ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท สาหรับระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอายุสัญญาหรือข้อตกลง
ไม่ เ กิ น 8 ปี และแต่ ล ะรายการภายในวงเงิ น ไม่ เ กิน 100 ล้ า นบาท แต่ ไ ม่ เ กิน งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
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10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเที ยบเท่าขึ้นไป
ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ /
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะ
มาทาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ รวมถึงประกาศ ข้อ บัง คับ และ /หรือระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับ
แต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับ
แต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปีของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่
และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและ
ผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็น
เครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อผู้มีทักษะ และประสบการณ์ที่มีความจาเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
ให้แก่บริษัท
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศ
เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ ง
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มา มี คะแนนเสีย งเท่ากันเกิน จานวนกรรมการที่ จะพึง มี หรื อจะพึ งเลือ กตั้ง ในครั้ งนั้ น ให้ ผู้เ ป็ น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลั งๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใ นตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อ
ทาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่
เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ
การเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้
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 ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษทั ได้มีการกาหนดนโยบายเรือ่ งการดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของกรรมการบริษัท (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตทิ ี่ดที ี่กาหนดหรือแนะนาโดยหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
บริษทั เนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการดารงตาแหน่งใด ๆ ในบริษัทอืน่ ของกรรมการ โดยให้
กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่งอื่นใดในบริษทั และองค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และเลขานุการบริษทั ทาหน้าที่แจ้งการดารงตาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ ของ
กรรมการให้ผู้ถือหุน้ ทราบในรายงานประจาปี
และสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไปนั้น (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษทั ได้
กาหนดให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
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ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ ซึ่งบริษทั ได้กาหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้และทักษะในด้านที่
กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบริษทั จะเป็นผู้ประสานงานกับ
กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมหเล่านั้น

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัทรวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบ
กาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมีการกาหนด
นโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของ บริษัทย่อย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุการบริษัท ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัท ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ ทา
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
นอกจากนี้กรรมการ ผู้ บ ริห าร พนั กงานและลูกจ้ างซึ่ ง อยู่ ใ นหน่ วยงานที่ ไ ด้รั บ ข้ อมู ล ภายในของบริ ษั ทต้ อ งไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ภายใน 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ข้อบังคับ
ดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
นาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

73

การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
รวม

1,670,000
-ไม่มี 1,670,000

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้
ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รบั ทราบ
และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผนงานการ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การปรับปรุงจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้ดาเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณ นโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีตา่ งๆ
เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยรวบรวมเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจและถือปฏิบัติ ทั้งนี้การปรับปรุงและเพิ่มเติมจรรยาบรรณและ
นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีสาระสาคัญดังนี้
เพิ่มเติมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการสนับสนุนด้านการเมือง นโยบายการรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น บริษัทกาหนดให้
จรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นส่วนหนึง่ ของวินัย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลง
นามในแบบรับทราบและถือปฎิบตั ิ
2. การเผยแพร่และสื่อสารจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั มีการเผยแพร่และสื่อสารจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ การ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ อีเมล แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การทาแบบทดสอบ CG และการจัดกิจกรรมสัปดาห์ CG
3. การสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหลักการกากับดูแลกิจการ ใน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียม
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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นอกจากการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานด้านบรรษัทภิบาลและงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development)
พิจารณารับทราบและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard รวมทั้งดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
4. การส่งเสริมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน
มีการดาเนินนโยบายและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในปี 2556
ทั้งในส่วนของสานักงานใหญ่และสาขา อาทิ
o กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2556 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน
การฝึกฝนทักษะการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม และเป็นการปลูกฝังคุณค่า ความรักและการรู้จักใช้เวลาร่วมกันกับ
ครอบครัวในวันเด็กแห่งชาติ
o กิจกรรม “PJW ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกต้นกล้า ” เพื่อสร้างจิตสานึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
และชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน
o กิจกรรม “PJW ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกป่าชายเลน” เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน เพื่อ
อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้า และเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากคลืน่ ลมในฤดูมรสุม
จากการให้ความสาคัญในการดาเนินงานและการรายงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความร่วมแรงร่วมใจในการดาเนินการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัล
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
o ผลประเมินจากผลสารวจรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั จดทะเบียน ประจาปี 2556 โดยมีคะแนน
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
o ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่เกณฑ์ “ระดับ 4” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจาปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย
o รางวัล “สุดยอด Opp. Day มหาชน” จากการที่บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"
(Opportunity Day) ที่มีวัตถุประสงค์ให้บริษทั จดทะเบียนได้ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงาน ของบริษทั แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มา
ร่วมงาน โดยบริษทั เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส

-------------------------------------(นางสาวจรัญญา แสงสุขดี)
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)
-------------------------------------------------------------บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “PJW”) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสาคัญและยึดมั่นในหลักกากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีทผี่ ่านมา บริษทั ได้รับการจัดอันดับใน
กลุ่ม “ดีมาก” ในโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและมุ่งมั่นทีจ่ ะพัฒนาองค์กรต่อไป เพื่อให้บริษัทมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นรากฐาน
สาคัญในการดาเนินธุรกิจให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างมัง่ คงและยั่งยืนควบคู่ไปกับความมั่งคั่งและแข็งแกร่งทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั และทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษทั ทุกคน มีความตั้งใจทีจ่ ะรักษาอัตราการเติบโต
โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นกรอบนโยบายตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ไว้ พร้อมทั้งจัดสรร
ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทรวมถึงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาบริษทั ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณภาพในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก เพื่อให้มี
มาตรฐานในผลิตสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (World Class Manufacturer) และเติบโตอย่างมัน่ คงต่อไปในอนาคต
 นโยบายและภาพรวม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้การดาเนินงาน
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักการ
และแนวทางปฏิบัตทิ ี่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนาของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มคี วามเป็นระบบมาตรฐานที่
ชัดเจน และได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ได้รับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง อัน
เป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยจัดทาแนวทางการปฎิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
บริษทั ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่
ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และได้มี
การกาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว ประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. บริษทั ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกาหนดให้การดาเนินการทุกกระบวนการ
อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดาเนินงาน เนื่องจากความ
ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พน้ ผิด
2. บริษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาทุจริตคอร์รัปชัน่
และมีมาตรการคุ้มครองให้กบั ผู้รายงาน
ทั้งนี้
รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ภายใต้หัวข้อการกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของบริษทั และ
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือและคู่ค้า
บริษทั ให้ข้อมูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน
เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและสภาพที่แท้จริงของ
องค์กรธุรกิจ
สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
บริษทั จัดให้มีระบบการทางานทีม่ ุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานอย่างเหมาะสม เช่น การมี
ระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัตงิ าน การจัดให้มีสถานที่ทางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั มีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการ
พัฒนาศักยภาพ
โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคา่
และเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมั่นคงใน
อาชีพ และปฎิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความ
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ปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน ดังนี้
6.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพืน้ ฐานของ
มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
6.2 ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและผลการปฎิบัติ งานของ
พนักงานแต่ละคน
6.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
6.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงานอยูเ่ สมอ
6.5 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
6.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพืน้ ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
6.7 ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.8 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเนื่องมาจากได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมเพื่อให้ได้รบั การแก้ไขในวิธีทางที่ถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั มีความมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ
การดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั ทุกอย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตัง้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี ึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบตั ิตาม
นโยบาย โดยทีผ่ ่านมา ได้มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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- บริษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ จากการผลิตของบริษัท ซึ่งคลอบคลุมทุก
พื้นที่ของบริษัท โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ
- บริษทั ได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการ
ตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน และเล็งเห็นว่าชุมชนจะแข็งแรงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องมี
การศึกษา จึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา การจ้างงานของบริษทั ส่งเสริมให้ประชากรในชุมชนมีงานทา เกิดรายได้ ซึ่งพนักงานของบริษทั ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง โดยที่บริษัทมีนโยบายให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามสุขภาพถือ
เป็นเรื่องสาคัญ บริษทั ได้บริจาคเงินให้กบั โรงพยาบาลของรัฐในท้องถิ่นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนาไปซื้อ
เครื่องมือทางการแพทย์ทที่ ันสมัย เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่คนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
- บริษทั ได้ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานลดปริมาณการใช้พลังงาน โดยปี พ.ศ. 2556 ด้วยมาตรลดอากาศอัด
รั่วไหล เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ประสิทธิภาพสูง ใช้พัดลมระบายความร้อนแทนลมเป่าอากาศอัด,พักหน้า
จอคอมพิวเตอร์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,292,793 kWh./ปี คิดเป็นก๊าซ CO2 ได้ 390,351
kg.CO2 /ปี
- จากสภาพอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึน้ น้าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศ
ที่ร้อนผิดปกติ จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษทั ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสถาบัน
ยานยนต์ สถาบันการศึกษา และลูกค้า เพื่อวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงโดยใช้
ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง เพื่อเป็นการใช้ลดภาวะโลกร้อน
- บริษทั มีความมุ่งมั่นในการรักษาและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภาระหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนที่ต้องมี
ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสิง่ แวดล้อมกับ
พนักงาน ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสานึกด้วยกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งก่อนเข้า
ทางาน ติดป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สามารถอ่านและเห็นได้ชัดเจน โครงการคัดแยกขยะตามประเภทและ
กาจัดอย่างถูกวิธี มีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ดาเนินการตรวจวัด ป้องกัน แก้ไขมลภาวะ
และลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
- บริษทั ดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งมั่นการพัฒนาและนาเสนอนวัตกรรมทางด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า โดยติดตั้งระบบ Punching มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการตัดแต่ง
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ผลิตภัณฑ์ด้วยมือ เป็นการลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคนิ้วล็อค และติดตั้งระบบมือจับชิ้นงาน
อัตโนมัติ (Robot) เพื่อช่วยลดการใช้แรงงานในการหยิบผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร และการบรรจุกล่อง เพื่อ
บรรเทาความเหนื่อยล้าและลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการทางาน ทาให้พนักงานมี
ความสุขในการทางานมากยิ่งขึ้น
 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษทั ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในภาครัฐ เช่น กรมป่าไม้ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ และภาคเอกชน รวมทั้งได้มีการ
เผยแพร่และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามสื่อต่างๆ อันได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท สื่อ
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ ติดภาพกิจกรรมในบริษัท อย่างสม่าเสมอ
 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตัดออกจากชิ้นงานทีผ่ ลิตสาเร็จ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนาไปรีไซเคิลเพื่อ
ใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้
บริษทั ได้ปฏิบัตติ ามข้อกาหนดและกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการ
ปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั
บริษทั ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และ
สิ่งแวดล้อมในการทางานต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ระบบนิเวศน์ ชุมชนรอบๆ บริเวณโรงงาน โดยมีนโยบายการดาเนินการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้
- ผู้บริหารให้ความสาคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างสรรค์
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีว

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นส่วนหนึ่งของการทางาน และเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของพนักงานทุกคน
- จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
และเป็นไปตาม
หรือสูงกว่าข้อกาหนดทางกฎหมาย
มาตรฐานสากลและข้อกาหนดอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน รวมถึงการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยมีการควบคุม ปรับปรุง และป้องกันอันตรายจากการดาเนินงาน
ของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกคนในการ
ป้องกัน รายงานอุบัตเิ หตุ อุบัตกิ ารณ์ สภาพการทางาน และสภาวะที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่ให้เกิดผลกระทบอันอาจเป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยของพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
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- จัดให้มีมาตรการและแผนในการเฝ้าระวัง และมาตรการควบคุมด้านสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคจาก
การทางาน และส่งเสริมให้พนักงานและผู้ทเี่ กี่ยวข้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติ สร้างจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรทัง้ ในเรื่องบุคลากร เวลา และงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ถือเอาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทางานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบตั ิ
- บริษทั มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุม
และผลักดันด้านการดาเนินงานตามแผนงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) โดยมีการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละหนึง่ ครัง้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยง ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
- บริษทั ได้มีการดาเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบัติงานมัน่ ใจว่าจะได้รบั การดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดย
ได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
- บริษทั จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน เช่น การ
จัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคาขวัญความปลอดภัย กิจกรรม Safety Talk ในสัปดาห์ของ
การทางาน เป็นต้น
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 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะ
โลกร้อน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในพื้นทีศ่ ูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ตาบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อป้องกันการ
สูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ โดยจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า สัตว์ป่า และนกทะเลชนิดต่างๆ และเป็น
แนวป้องกันคลื่นลมทะเลและพายุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมทั้ง จะเป็นแหล่งดักตะกอนและกรวด มลพิษทางน้าและทาง
อากาศ
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กิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองตาหรุ
จ.ชลบุรี เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านศาสนา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร เพือ่ เป็นการสืบสาน
ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาของท้องถิ่น
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ด้านชุมชนและสังคม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้
ที่เหมาะสม และเป็นการปลูกฝังคุณค่า ความรักและการรู้จักใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวในวันเด็กแห่งชาติ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดาเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมี คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบทาน
ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่:1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล(Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ
จัด การความเสี่ย งอย่ างเหมาะสม โดยบริ ษั ทได้ จัด ให้ มี บุค ลากรอย่ างเพีย งพอที่จ ะด าเนิ น การตามระบบได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ
รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ท าหน้ าที่ ต รวจสอบและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของ
ระบบงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดาเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจ สนับสนุนการกากับดูแลที่ดีของบริษัทสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Professional Practice
Standards of Internal Auditing) ที่กาหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA)
โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ได้แต่งตั้ง นางสาวธัศม์
มสา เดชาพงศ์วรานนท์ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555
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เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎอยูใ่ นประวัติผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความ
เสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และนามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทฯตั้งไว้ การ
บริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดใน
การบริห ารงาน ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษั ทฯ จึ งให้ค วามสาคัญ ในเรื่ องการบริห ารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 5 ท่าน มากากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
องค์กรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯขึ้น เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย และความสาเร็จในการดาเนินงาน อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาด
และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทาให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากร
โดยไม่จาเป็น
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
สาหรับงวดบัญชีรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานแล้ว
และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยได้คิด
ราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดใน
ธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
D
1. บริษทั ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จากัด
D
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาคัญ
การถือ
หุ้น (%)
- ซื้อสินค้า
- ค่าเช่าที่ดนิ

B = ผู้ถือหุ้นและผูบ้ ริหาร

C = บริษัทย่อย

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
1.31
1.62

D = ผู้ถือหุน้

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2556 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายสินค้า การเช่าสินทรัพย์ การให้
เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการจัดทาบัญชี การซื้อกล่องลูกฟูก และการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่ง
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุส มผล ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในส่วนราคาซื้อกล่องลูกฟูก เป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ รวมทั้งค่าเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นราคาและอัตราที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจาเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 10.1)
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ การทารายการระหว่างกันของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกั บรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ดังกล่าว
กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้าประกัน
หนี้สินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัทฯค้าประกันเงินกู้ หรือภาระหนี้สินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ จานวนเงิน ภาระหนี้
ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทา
รายการดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทารายการและความเหมาะสมของระยะเวลา
และต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการซื้อสินค้า ประเภทกล่องลูกฟูกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกั น จะยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน และราคาซื้อเป็นราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ ส่วนรายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น จะ
ยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริษัท มิลล์แพค จากัด ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคารดังกล่าว
ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท มิลล์แพค จากัด จึงมีความจาเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทาสัญญาเช่าจาก
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกั บการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและ
การได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ตำรำงสรุปงบกำรเงิน
ตารางสรุปงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ำนบำท
%
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท
%

52.80
305.75
123.68
46.78
529.01

4.41
25.56
10.34
3.91
44.23

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

2.50
19.08
8.48
3.67
33.73

645.09
5.25
5.43
11.35
667.12
1,196.13

53.93
0.44
0.45
0.95
55.77
100.00

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
7.13
22.81
1,350.60
2,038.03

64.43
0.37
0.35
1.12
66.27
100.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ำนบำท
%
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท
%

191.41
286.13

16.00
23.92

45.34
262.35

3.12
18.04

331.99
220.97

16.29
10.84

58.12
34.92
18.65
40.01
16.80
646.04

4.86
2.92
1.56
3.34
1.41
54.01

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

5.44
0.54
0.12
2.88
1.33
37.44

168.13
28.14
15.04
11.27
0.48
223.06
869.10

14.06
2.35
1.26
0.94
0.04
18.65
72.66

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
14.12
0.02
340.03
1,103.05

14.31
0.66
1.02
0.69
0.00
16.68
54.12
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ำนบำท
%

ณ 31 ธ.ค. 54
ล้ำนบำท
%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่ ว นต่ ากว่ า ทุ น จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก าร
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท
%

276.00
220.00
7.92
87.01

23.07
18.39
0.66
7.27

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

13.54
13.54
16.59
1.34
13.61

-

-

-

-

-

-

3.09
4.02
322.04
4.99
327.03
1,196.13

0.26
0.34
26.92
0.42
27.34
100.00

3.09
0.21
2.76
0.19
862.63 59.31
4.89
0.34
867.52 59.65
1,454.47 100.00

3.09
8.39
930.17
4.81
934.98
2,038.03

0.15
0.41
45.64
0.24
45.88
100.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 55
ล้ำนบำท
%

31 ธ.ค. 54
ล้ำนบำท
%
รายได้
รายได้จากการขาย
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่ ว นต่ ากว่ า ทุ น จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ ก าร
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่ า งอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า การ
ดาเนินงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,640.17
0.97
2.53
1,643.67

99.79
0.06
0.15
100.00

1,285.97
43.05
108.17
20.85
1,458.04
185.63
40.33
145.30

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้ำนบำท
%

2,010.03 99.66
6.92
0.34
2,016.95 100.00

2,109.16
7.05
2,116.21

99.67
0.33
100.00

78.24
2.62
6.58
1.27
88.71
11.29
2.45
8.84

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

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
92.43
7.57
0.73
6.84

-

-

-

-

-

-

3.09

0.19

-

-

-

-

5.02
153.41

0.31
9.33

(1.25)
201.56

(0.06)
9.99

5.63
150.25

0.26
7.10

145.24
0.06

8.84
0.00

202.91
(0.09)

10.06
(0.00)

144.71
(0.09)

6.84
(0.00)

153.35
0.06

9.33
0.00

201.65
(0.09)

10.00
(0.00)

150.34
(0.09)

7.10
(0.00)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ก ำไรจำกกำรด ำเนิ น งำนก่ อ นกำรเปลี่ ย นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปี 2554

งบกำรเงินรวม
ปี 2555

ปี 2556

145.30

202.81

144.62

1.29
54.60
1.30
0.74
(0.97)
1.54
2.66
20.85
40.33

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

267.64

330.82

290.44

(84.06)
(51.45)
(13.43)
(1.89)
2.04

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

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

96.24
10.33
3.24
228.66

(29.74)
9.65
(0.35)
269.73

(56.14)
9.09
10.75
105.38
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายปันผลให้ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเรียกชาระค่าหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับคืนเงินปันผลจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อในส่วนได้เสียที่ไม่อานาจควบคุม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ น เบิ กเกิ น บั ญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับจากการเพิ่มทุน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปี 2554
(0.13)
(48.70)
179.83

งบกำรเงินรวม
ปี 2555
(35.30)
234.43

ปี 2556
(0.40)
(23.29)
81.69

(6.05)
0.75
0.02
(3.49)
9.34
(228.21)
(22.39)
(2.76)
(252.79)

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

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

90.26
36.00

(146.07)
394.13

286.65
-

(0.69)
219.31
(42.71)
(150.42)
(30.67)
(22.77)
98.31
5.02
30.37
22.42
52.79

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
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ตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

ปี 2554
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1/
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
ปี 2555

ปี 2556

0.82
0.55
6.24
58.46
13.04
27.99
5.90
61.90
24.55

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

21.60
12.38
8.84
44.63

20.97
12.29
10.05
33.61

18.75
8.39
6.83
16.05

14.81
38.19
1.68

15.36
36.15
1.53

8.28
21.77
1.21

2.58
11.56
67.43

0.66
16.63
27.24

1.18
6.66
45.80
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การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ
หลังจากสิ้นสุดโครงการคืนภาษีรถคันแรกในปี 2555 กอปรกับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 ประเทศไทยเริ่มมีสัญญานชะลอ
ตัวของภาวะเศรษฐกิจ จากตัวเลขการส่งออกที่หดตัว รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ในปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.9 จากที่ปี 2555 อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 6.51 ทั้งนี้
ภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงอย่างมากจากความต้องการในประเทศที่หดตัว โดยมียอดจาหน่ายรถใน
ประเทศลดลงร้อยละ 5.36 รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2556 เพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 3.742 จากผลกระทบของระบบเศรษฐกิจมหภาคทาให้ภาพรวมของการเติบโตของยอดขายของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
โดยเติบโตเพียงร้อยละ 5 รายละเอียดโครงสร้างของรายได้ของบริษัท มีดังนี้
โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
ภาชนะบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและ
น้ายาเคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้าน
ร้อยละ
1,057.11 64.32 1,206.70
59.83 1,280.53
60.51
221.11 13.45 270.79
13.42 288.59
13.64
176.61 10.74 193.78
185.34 11.28 338.76
1,640.17 99.79 2,010.03
3.51
0.21
6.92
1,643.68 100.00 2,016.95

9.61 246.44
16.80 293.60
99.66 2,109.16
0.34
7.05
100.00 2,116.21

11.64
13.88
99.67
0.33
100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
1

จากสานักบัญชีประชาชาติ

2

สานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ
1,585.72
96.47
54.45
3.31
1,640.17
99.79
3.50
0.21
1,643.68 100.00
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ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
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
ล้านบาท ร้อยละ
1,960.52
92.64
148.64
7.03
2,109.16
99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00
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สาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ บริษทั มียอดขายที่ลดลง ร้อยละ 13 ซึ่งลดลงมากกว่าอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เนื่องมาจากกลุ่มสินค้าของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายโมเดลของรุ่นรถ และอยู่ระหว่างพัฒนาโมเดลใหม่ ทาให้ยอดขาย
ของโมเดลใหม่ เกิดขึ้นไม่ทนั และรองรับกับยอดขายปลายโมเดลที่หดตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน
ของรถยนต์ค่ายอื่นๆทีค่ ่อนข้างรุนแรง หลังจากหมดโครงการคืนภาษีรถคันแรก ซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายบริหารได้มีนโยบายการ
กระจายรุ่นและแบบโมเดลรถและลูกค้าที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะรถที่เป็นโมเดลส่งออก เพือ่ ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของ
รายได้ ซึ่งมีความเสี่ยงบนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในส่วนของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค และน้ายาเคมี บริษทั สามารถเติบโตได้ดี เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่ และ
ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปีก่อน ได้แก่ การขึ้นค่าแรงขั้นต่า การกาหนดอัตรา
เงินเดือนขั้นต่า โครงการรับจานาข้าว เป็นต้น
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
จากภาวะราคาตลาดของน้ามันดิบทีป่ รับตัวสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบของค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ทาให้ราคาเม็ดพลาสติก
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาเม็ดพลาสติกอ้างอิงที่ประกาศโดยสภาอุตสาหกรรมพลาสติก เปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2555-2556 เป็นดังนี้

Plastic Resin (HDPE) Price
1600

Price (USD/Ton)

1550
1500
1450
1400

2012

1350

2013

1300
1250
1200
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ที่มา : สภาอุตสาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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จากการปรับตัวสูงขึน้ ของราคาเม็ดพลาสติกและการอ่อนค่าของเงินบาท ทาให้บริษัทประสบปัญหาต้นทุนค่าวัตถุดิบที่
สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4-5 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-65 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุน
ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุภัณฑ์ ฝา และชิ้นส่วนยานยนต์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถปรับราคาต้นทุนค่าวัตถุดิบให้กบั ลูกค้า
บางส่วนได้ แต่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการปรับตามข้อกาหนดของสัญญาและการเจรจากับลูกค้าบางราย
โดยเฉพาะในช่วงทิศทางขาขึน้ ของราคาเม็ดพลาสติก
ทาให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งก่อนทีจ่ ะ
สามารถปรับราคาขายได้ อีกทั้ง บริษทั มีการขยายกาลังการผลิตเพิม่ ขึ้น โดยการลงทุนในเครื่องจักรและอาคารโรงงาน ซึ่งยังไม่
สามารถมียอดขายที่ทาให้เกิดการใช้กาลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ รวมถึงค่าเบี้ยประกันโรงงานที่สูงขึน้ จากการขยายทุน
ประกันและประเภทของการทาประกันเพื่อคุ้มครองในส่วนธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลในอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทลดลงจากร้อย
ละ 21.24 เป็น ร้อยละ 18.75
จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทาให้ยอดขายของชิน้ ส่วนยานยนต์ไม่เป็นไปตามเป้า อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างการ
ลงทุนก่อสร้างอาคารและโรงพ่นสี และสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับโมเดลใหม่ที่จะออกในปี 2557-2558 ทาให้บริษัทมีภาระของ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ทั้งส่วนค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างบุคลากร ช่างเทคนิคและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและชาวญี่ปุ่นเพื่อรองรับ
โรงพ่นสีและโมเดลใหม่ รวมถึงค่าทดสอบผลิตภัณฑ์และภาระดอกเบี้ยจ่าย ทาให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารสูงขึ้น โดยภาพรวม
ของต้นทุนวัตถุดบิ ที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในส่วนโรงงานพ่นสีและโมเดลใหม่ทาให้อัตรา
กาไรสุทธิของบริษทั ลดลงจากร้อยละ 10.05 เป็นร้อยละ 6.83
อย่างไรก็ดี เนื่องจากทางคณะผูบ้ ริหารได้ทางานและเฝ้าระวังในเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดบิ และมีการทยอย
ปรับราคาลูกค้าในบางรายเพิ่มเติม รวมถึงการพิจารณาการใช้ประสิทธิภาพเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อควบคุมต้นทุน
และรักษาระดับอัตรากาไรขั้นต้นที่ดี โดยเปรียบเทียบกับค่าอุตสาหกรรมและผู้ผลิตรายอื่น
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ในปี 2556 บริษัทมีการขยายการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรประมาณ 522 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ที่โรงงานชลบุรี เพื่อขยายสายการผลิตของชิน้ ส่วนยานยนต์ในส่วนของโรงพ่นสี เนื่องจากฝ่ายบริหารเล็งเห็นศักยภาพและความ
ต้องการของผลิตภัณฑ์ในอนาคต หลังจากโครงการคืนภาษีรถคันแรกสิ้นสุดลง ปริมาณความต้องการชิ้นงานภายนอกที่ตกแต่ง
พ่นสีมีมากขึ้น ทั้งส่วน กันชน สปอยเลอร์ กระจกข้าง ฯลฯ ในขณะที่ผผู้ ลิตและส่งมอบชิน้ งานพ่นสีที่มีคุณภาพที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ราย บางส่วนยังคงมีการนาเข้า แต่ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวใช้ระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรนาน
เนื่องจากเป็นโรงพ่นสีทที่ ันสมัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญีป่ ุ่น ซึ่งโรงพ่นสีดังกล่าวแล้วเสร็จในช่วงสิ้น ปี 2556 โดย
ในปี 2557 จะเป็นปีที่เริ่มมียอดขายจากลูกค้าที่ทยอยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ดังนั้น ในส่วนความสามารถในการบริหารทรัพย์สินในปี
ที่ผ่านมา จึงลดลงอย่างมาก จากการลงทุนโครงการที่มีมูลค่าสูงที่ยงั ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ ดังกล่าว
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 บริษทั มีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด เนื่องจากต้องบริหารเรื่องราคาเม็ด
พลาสติก และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการเงินและส่วนลดที่ได้รับ พบว่ามีผลตอบแทนจากส่วนลดที่ได้รบั ดีกว่าต้นทุนการเงินที่
เพิ่มขึ้น การจ่ายชาระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสด จึงทาให้จานวนวันของเจ้าหนี้การค้าลดลง จากปีก่อนที่ 57 วันเป็น 50.6 วัน ทั้งนี้
ในส่วนของภาวะขาขึน้ ของราคาวัตถุดิบในช่วงปลายปี รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวหลังจากประเทศสหรัฐเริ่มผ่อนคลายการใช้
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ (QE) ทาให้บริษทั มีภาระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับต้นทุนค่าวัตถุดิบสูงขึ้น รวมถึงบริษทั มีการผลิต
และรอส่งมอบแม่พิมพ์ในช่วงสิ้นปี จึงทาให้จานวนวันของสินค้าคงเหลือสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3 วัน
นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนธันวาคมมีความตึงเครียด ลูกค้าบางรายมีข้อจากัดในการมาปฏิบัติงาน
จึงมีบางส่วนมีการชาระเงินล่าช้า จึงทาให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ประมาณ 3 วัน อย่างไรก็ดี ในช่วงต้น
ปี 2557 ถึงแม้ว่าลูกค้ามีการชาระคืนตามปกติแล้ว ฝ่ายบริหารก็ได้พิจารณาสารองเงินทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวบน
ความไม่แน่นอนของการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสารองที่ยังไม่ได้เบิก
ใช้อยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอทีจ่ ะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่อง
ภาระผูกพันด้านหนี้สนิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้
กาหนดระยะเวลาการชาระ
ภาระข้อผูกพัน
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-3 ปี มากกว่า 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี
ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว
380,009,739.89
104,904,000.00
205,093,325.89
70,012,414.00
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน
23,540,000.00
10,084,000.00
12,245,000.00
1,211,000.00
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดาเนินการ
841,984.00
841,984.00
ภาระผูกพันด้านการซื้อสินทรัพย์
39,380,201.00
39,380,201.00
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอืน่ ๆ - ภาระค้า
ประกัน
104,680,000.00
104,680,000.00
รวม
548,451,924.89
259,890,185.00
217,338,325.89
71,223,414.00
-
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานในอนาคต
ในปี 2557 ปัจจัยภายนอกทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัท เป็นเรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทย
ซึ่งมีทิศทางการชะลอตัวและคงขยายตัวจากปีก่อนไม่ได้มาก สืบเนื่องจาก สถานการณ์การเมือง การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อสาน
ต่อนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตัวเลขการส่งออก ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่า การท่องเที่ยวทีห่ ดตัว
เหล่านี้ทาให้กาลังซื้อของประชาชนยังคงอ่อนแอ
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เฝ้าระวัง
สถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงพิจารณาการลงทุนใหม่อย่างเข้มงวดและ
จัดสรรการลงทุนเท่าที่จาเป็น รวมถึงการสารองเงินทุน เพื่อให้เพียงพอในการรักษาสภาพคล่องและความสามารถชาระหนี้ได้
อย่างไรก็ดี ในส่วนของสินค้าบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารมองว่ายังสามารถมีการเติบโตเทียบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมได้ จาก
การที่เป็นผู้ผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งส่วนของน้ามันหล่อลื่น บรรจุภัณฑ์นม
และนมเปรี้ยว บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค และน้ายาเคมี โดยลูกค้าบางส่วนยังคงมีการเติบโตจากตลาดส่งออกได้
เพิ่มขึ้น
ในส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ บริษทั เน้นในส่วนการกระจายฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาก
ขึ้น โดยเฉพาะรถทีเ่ ป็นโมเดลของการส่งออก เพื่อผ่อนคลายผลกระทบของยอดซื้อในประเทศทีห่ ดตัวลง รวมถึงการทางาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างลูกค้าและทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานขาย เพื่อทราบสถานการณ์และควบคุมแผนการออกของ
โมเดลใหม่ให้รวดเร็วและอยู่ในงบประมาณทีต่ ั้งไว้ ซึ่งรวมไปถึงโครงการโรงพ่นสี เพื่อให้เกิดยอดขายในปี 2557-2558 หลัง
การลงทุนไปแล้ว ทั้งนี้ สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกดังกล่าว ฝ่ายบริหารได้มองว่าจะเริ่มคลี่คลายและมีทิศทางทีด่ ีขึ้นในกลาง
ปีหน้า ซึ่งทาให้ยอดขายของชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการออกโมเดลใหม่ดีขึ้น

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯประจาปี 2556 ซึ่งได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยที่
กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการ
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ
ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมู ลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุ สมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ย งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิท ธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
นาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2
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-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ในการเสนองบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ซึ่งกาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
ไป โดยมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3
ข้อมูลเปรียบเทียบที่นาเสนอเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้การแสดงความเห็น อย่างไม่มี
เงื่อนไขของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้สังเกตข้างต้นนี้

(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
2014/112/0379
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- 3บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

3.6, 5

50,935,438.85

63,611,471.92

52,796,555.71

25,877,226.26

29,419,781.73

16,218,691.21

3.7, 4 ,6

388,767,743.59

316,690,122.30

305,750,805.20

363,205,312.33

308,262,018.14

305,681,345.40

4, 7

-

-

-

-

10,331,682.00

10,693,850.00

3.8, 8

172,945,465.51

148,941,979.97

123,681,508.90

153,654,678.90

130,526,995.37

106,852,327.77

9

74,777,815.10

33,290,181.61

46,780,863.14

67,173,526.76

22,192,596.04

27,469,710.72

687,426,463.05

562,533,755.80

529,009,732.95

609,910,744.25

500,733,073.28

466,915,925.10

-

-

-

97,286,807.20

97,286,807.20

97,286,807.20

645,094,251.89 1,191,058,215.75

771,428,762.30

597,578,406.17

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลและกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

3.10, 10

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

3.11, 11

1,313,129,377.36

865,577,980.16

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.13, 12

7,533,482.61

6,457,694.17

5,246,590.27

7,240,724.71

6,185,940.32

4,914,976.69

13

7,133,255.93

6,740,045.20

5,426,544.28

6,608,063.12

6,007,958.88

4,563,497.48

22,807,354.32

13,164,549.80

11,352,039.47

14,851,259.33

7,225,153.00

5,719,756.89

1,350,603,470.22

891,940,269.33

667,119,425.91 1,317,045,070.11

888,134,621.70

710,063,444.43

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2,038,029,933.27 1,454,474,025.13 1,196,129,158.86 1,926,955,814.36 1,388,867,694.98 1,176,979,369.53
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-4บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน

14

331,987,626.88

45,342,280.40

191,411,755.91

331,987,626.88

45,342,280.40

191,411,755.91

4

220,974,689.82

262,346,247.49

286,129,216.93

225,076,246.47

246,243,343.63

285,145,403.25

- เงินกูย้ ืมระยะยาว

15

110,756,123.63

45,275,900.28

58,122,000.00

104,904,000.00

38,744,000.00

58,122,000.00

- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

16

10,946,711.56

16,043,094.33

34,920,133.65

10,083,640.43

13,558,105.04

34,920,133.65

2,414,214.12

11,887,533.61

18,649,645.56

1,604,101.17

11,664,119.47

18,535,819.71

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

58,746,093.52

49,657,631.29

40,005,778.50

54,436,648.98

46,113,160.11

37,281,599.51

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

27,199,433.47

16,443,692.73

16,797,758.50

21,822,424.13

13,871,115.10

16,220,402.82

763,024,893.00

446,996,380.13

646,036,289.05

749,914,688.06

415,536,123.75

641,637,114.85

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สนิ ส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

15

291,684,078.43

90,810,124.48

168,133,144.00

275,105,739.89

88,349,325.89

168,133,144.00

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

16

13,456,487.73

18,939,365.10

28,136,113.39

13,456,487.73

18,076,293.97

28,136,113.39

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

20,747,773.00

18,089,998.00

15,044,849.00

19,186,254.00

16,822,677.00

13,866,880.00

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

14,118,554.41

12,080,060.35

11,272,103.01

11,730,290.96

11,098,667.84

10,267,519.73

21,175.41

35,279.49

480,538.84

21,175.41

35,279.49

480,538.84

340,028,068.98

139,954,827.42

223,066,748.24

319,499,947.99

134,382,244.19

220,884,195.96

1,103,052,961.98

586,951,207.55

869,103,037.29 1,069,414,636.05

549,918,367.94

862,521,310.81

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-5บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 1

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2555

มกราคม 2555

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 552,000 ,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

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

276,000,000.00

276,000,000.00

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 552,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

220,000,000.00

220,000,000.00

18

338,128,000.00

338,128,000.00

-

338,128,000.00

338,128,000.00

-

19, 20

27,234,391.48

22,182,233.16

7,919,764.78

27,234,391.48

22,182,233.16

7,919,764.78

277,329,998.00

220,467,171.98

87,014,483.51

223,959,679.40

210,765,401.44

94,843,530.62

-

-

-

(7,780,892.57)

(8,126,307.56)

(8,305,236.68)

3,086,493.16

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

-

8,390,461.06

2,762,977.27

4,018,333.11

-

-

-

930,169,343.70

862,626,875.57

322,039,074.56

857,541,178.31

838,949,327.04

314,458,058.72

4,807,627.59

4,895,942.01

4,987,047.01

-

-

-

934,976,971.29

867,522,817.58

327,026,121.57

857,541,178.31

838,949,327.04

314,458,058.72

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้
ผลต่างการซือ้ สินทรัพย์กลุม่ กิจการเดียวกัน

11

ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุน้

2,038,029,933.27 1,454,474,025.13 1,196,129,158.86 1,926,955,814.36 1,388,867,694.98 1,176,979,369.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-6บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556
หมายเหตุ
รายได้

2555

2556

(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

3.5

รายได้จากการขาย

4, 29, 30

2,109,161,488.86

รายได้อื่น

4, 29, 30

7,048,826.46

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

2,010,033,018.73 1,962,343,537.37 1,899,990,975.78
6,916,263.27

8,506,935.18

8,171,309.15

2,116,210,315.32

2,016,949,282.00 1,970,850,472.55 1,908,162,284.93

1,719,465,119.93

1,588,623,129.97 1,635,954,877.13 1,512,202,784.90

3.5

ต้นทุนขาย

4

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

75,964,332.09

60,132,655.83

73,386,610.55

58,373,889.00

143,295,964.48

120,214,233.64

130,536,204.47

108,275,005.58

17,397,463.83

16,820,042.26

16,242,817.24

16,505,877.10

1,956,122,880.33

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.22, 24, 29

กาไรสาหรับปี

1,785,790,061.70 1,856,120,509.39 1,695,357,556.58

160,087,434.99

231,159,220.30

114,729,963.16

212,804,728.35

15,464,035.07

28,345,168.45

13,686,796.88

27,430,389.15

144,623,399.92

202,814,051.85

101,043,166.28

185,374,339.20

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างการซือ้ สินทรัพย์กลุม่ กิจการเดียวกัน

-

-

345,414.99

178,929.12

5,627,483.79

(1,255,355.84)

-

-

5,627,483.79

(1,255,355.84)

345,414.99

178,929.12

150,250,883.71

201,558,696.01

101,388,581.27

185,553,268.32

ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ - สุทธิจากภาษี
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-7บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

หมายเหตุ

2556

2555

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

144,711,714.34

202,905,156.85

101,043,166.28

(88,314.42)

(91,105.00)

144,623,399.92

202,814,051.85

101,043,166.28

185,374,339.20

150,339,198.13

201,649,801.01

101,388,581.27

185,553,268.32

(88,314.42)

(91,105.00)

150,250,883.71

201,558,696.01

101,388,581.27

185,553,268.32

0.26

0.38

0.18

0.35

-

185,374,339.20
-

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุน้

-

-

3.19, 26

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปีส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-8บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บำท
ส่วนของผู้ถอื หุน้ บริษัทใหญ่
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

ส่วนเกิน

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุน้

กำไรสะสม

ส่วนทีเ่ ป็นของ

รวมส่วนของ

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี

ผู้ถอื หุน้

ผลต่ำงอัตรำแลกเปลีย่ น

ผู้ถอื หุน้ ของ

อำนำจควบคุม

จำกกำรแปลงค่ำ

บริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

สำรองตำม

ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนต่ำกว่ำทุนจำก

กฎหมำย

กำรรวมธุรกิจภำยใต้

หมำยเหตุ

กำรควบคุมเดียวกัน หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
ตำมทีร่ ำยงำนในงวดก่อน

220,000,000.00

-

7,919,764.78

91,855,458.96

3,086,493.16

5,022,916.39

327,884,633.29

4,987,047.01

332,871,680.30

-

-

(4,840,975.45)

-

(1,004,583.28)

(5,845,558.73)

220,000,000.00

-

7,919,764.78

87,014,483.51

3,086,493.16

4,018,333.11

322,039,074.56

4,987,047.01

327,026,121.57

-

-

-

-

-

56,000,000.00

-

56,000,000.00

338,128,000.00

-

338,128,000.00

รำยกำรปรับปรุง
ผลกระทบจำกกำรแก้ไขงบกำรเงินจำกกำรนำนโยบำย
ภำษีเงินได้มำถือปฏิบัติ

3.3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

-

-

(5,845,558.73)

เพิม่ ทุนหุน้ สำมัญ

18

56,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

18

-

-

-

-

-

สำรองตำมกฎหมำย

19

-

-

14,262,468.38

(14,262,468.38)

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ำย

20

-

-

-

(55,190,000.00)

-

-

(55,190,000.00)

-

(55,190,000.00)

-

-

-

202,905,156.85

-

(1,255,355.84)

201,649,801.01

3,086,493.16

2,762,977.27

862,626,875.57

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

338,128,000.00

276,000,000.00 338,128,000.00

22,182,233.16 220,467,171.98

(91,105.00) 201,558,696.01
4,895,942.01

867,522,817.58

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้
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-9บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บำท
ส่วนของผู้ถอื หุน้ บริษัทใหญ่
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

ส่วนเกิน

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุน้

กำไรสะสม

รวมส่วนของ

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี

ผู้ถอื หุน้

ผลต่ำงอัตรำแลกเปลีย่ น

ผู้ถอื หุน้ ของ

อำนำจควบคุม

จำกกำรแปลงค่ำ

บริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้

สำรองตำม

ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนต่ำกว่ำทุนจำก

กฎหมำย

กำรรวมธุรกิจภำยใต้

หมำยเหตุ

ส่วนทีเ่ ป็นของ

กำรควบคุมเดียวกัน หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ตำมทีร่ ำยงำนในงวดก่อน

276,000,000.00 338,128,000.00

22,182,233.16 225,116,442.81

3,086,493.16

3,453,721.59

867,966,890.72

-

(690,744.32)

(5,340,015.15)

3,086,493.16

2,762,977.27

862,626,875.57

(5,052,158.32)

-

-

4,895,942.01

872,862,832.73

รำยกำรปรับปรุง
ผลกระทบจำกกำรแก้ไขงบกำรเงินจำกกำรนำนโยบำย
ภำษีเงินได้มำถือปฏิบัติ

3.3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)

-

-

276,000,000.00 338,128,000.00

-

(4,649,270.83)

22,182,233.16 220,467,171.98

สำรองตำมกฎหมำย

19

-

-

5,052,158.32

เงินปันผลจ่ำย

20

-

-

-

(82,796,730.00)

-

-

(82,796,730.00)

-

-

-

144,711,714.34

-

5,627,483.79

150,339,198.13

3,086,493.16

8,390,461.06

930,169,343.70

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

276,000,000.00 338,128,000.00

27,234,391.48 277,329,998.00

-

4,895,942.01

(5,340,015.15)
867,522,817.58

-

-

-

(82,796,730.00)

(88,314.42) 150,250,883.71
4,807,627.59

934,976,971.29

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี้
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- 10 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

กาไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

สารองตามกฎหมาย

ผลต่างจากการ

ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ

รวม

ซือ้ สินทรัพย์
กลุม่ กิจการเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามทีร่ ายงานในงวดก่อน

220,000,000.00

-

7,919,764.78

100,547,552.87

(8,305,236.68)

320,162,080.97

-

-

(5,704,022.25)

-

220,000,000.00

-

7,919,764.78

94,843,530.62

(8,305,236.68)

314,458,058.72

-

-

-

-

56,000,000.00

-

-

-

338,128,000.00

รายการปรับปรุง
ผลกระทบจากการแก้ไขงบการเงินจากการนานโยบาย
ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ

3.3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)

-

(5,704,022.25)

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ

18

56,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

18

-

สารองตามกฎหมาย

19

-

-

14,262,468.38

(14,262,468.38)

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

(55,190,000.00)

-

(55,190,000.00)

-

-

-

185,374,339.20

178,929.12

185,553,268.32

22,182,233.16

210,765,401.44

(8,126,307.56)

838,949,327.04

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

276,000,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

กาไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

สารองตามกฎหมาย

ผลต่างจากการ

ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุ

รวม

ซือ้ สินทรัพย์
กลุม่ กิจการเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามทีร่ ายงานในงวดก่อน

276,000,000.00

338,128,000.00

22,182,233.16

215,856,110.40

(8,126,307.56)

844,040,036.00

รายการปรับปรุง
ผลกระทบจากการแก้ไขงบการเงินจากการนานโยบาย
ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ

3.3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ปรับปรุงใหม่)

276,000,000.00

338,128,000.00

-

(5,090,708.96)

22,182,233.16

210,765,401.44

(8,126,307.56)

(5,090,708.96)
838,949,327.04

สารองตามกฎหมาย

19

-

-

5,052,158.32

(5,052,158.32)

-

-

เงินปันผลจ่าย

20

-

-

-

(82,796,730.00)

-

(82,796,730.00)

-

101,043,166.28

345,414.99

101,388,581.27

27,234,391.48

223,959,679.40

(7,780,892.57)

857,541,178.31

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

276,000,000.00

338,128,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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- 12 บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
บาท
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

144,623,399.92

202,814,051.85

101,043,166.28

185,374,339.20

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

99,128.19
76,982,352.00
3,531,351.98
(4,885.66)
(818,637.40)
10,292.85
3,045,149.00
16,820,042.26
28,345,168.45

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

308,660.47
67,979,975.79
3,490,440.30
357,282.34
(818,637.40)
10,292.85
2,955,797.00
16,505,877.10
27,430,389.15

290,437,012.40

330,824,013.52

229,452,110.62

303,594,416.80

(72,077,621.29)
(25,623,659.38)
(34,622,767.98)
(9,234,566.60)
(7,202,720.24)

(10,939,317.10)
(25,359,599.26)
994,962.95
(3,669,660.00)
(1,674,202.31)

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

2,410,057.82
(23,983,328.07)
(3,921.48)
(3,669,660.00)
(1,326,176.42)

(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

(29,740,587.50)
9,651,852.79
(354,065.79)
269,733,397.30
(35,298,985.01)
234,434,412.29

(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

(46,445,767.94)
8,831,560.60
(2,349,287.72)
237,057,893.59
(34,915,402.67)
202,142,490.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 13 บริษทั ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซือ้ สินทรัพย์
เงินสดจ่ายซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

403,533.66
4,376,542.09
403,533.66
7,811,772.21
(517,586,950.10) (259,972,936.42) (475,980,578.39) (229,821,812.66)
(16,756,854.61)
(9,891,989.10) (13,408,136.05)
(3,202,795.10)
(2,618,560.74)
(2,774,703.51)
(2,618,560.74)
(2,774,703.51)
(536,558,831.79) (268,263,086.94) (491,603,741.52) (227,987,539.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

286,645,346.48 (146,069,475.51)
394,128,000.00
321,460,414.00
62,682,181.89
(55,106,236.70) (152,851,301.13)
(82,796,730.00) (55,157,699.00)
(16,240,482.40) (38,784,596.16)
(17,397,463.83) (16,820,042.26)
436,564,847.55
47,127,067.83
5,627,483.79
(2,483,476.97)
(12,676,033.07)
10,814,916.21
63,611,471.92
52,796,555.71
50,935,438.85
63,611,471.92

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการทีม่ ิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซือ้ สินทรัพย์ ซึง่ จ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนีค้ ่าซือ้ สินทรัพย์ - กิจการอื่น ทีย่ ังไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนีค้ ่าซือ้ สินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
จาหน่ายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับชาระเงิน

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

22,387,707.68
5,962,503.72
10,710,808.55
-

286,645,346.48 (146,069,475.51)
394,128,000.00
302,060,414.00
52,082,181.89
(49,144,000.00) (151,244,000.00)
(82,796,730.00) (55,157,699.00)
(13,755,493.11) (38,186,991.62)
(16,242,817.24) (16,505,877.10)
426,766,720.13
39,046,138.66
(3,542,555.47)
13,201,090.52
29,419,781.73
16,218,691.21
25,877,226.26
29,419,781.73

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

8,483,831.26
7,548,593.98
10,710,808.55
4,990,730.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 14 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษั ทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554 เพื่อนำ
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (MAI)
บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสำนักงำนสำขำซึ่งเปิดดำเนินกำรและตั้ง
เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ สำขำ
ที่ตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000
2
กรุงเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษั ท ประกอบธุรกิ จหลัก เป็น ผู้ผลิ ตและจ ำหน่ำยบรรจุภั ณฑ์ ส ำหรับ สิน ค้ำ อุปโภคและ
บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งเทียมจำกพลำสติก
(ค) เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้รับอนุญำตให้นำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (เอ็ ม เอ ไอ) โดยบริ ษั ท มี ก ำหนดวั น ซื้ อ ขำยครั้ ง แรกในวั น ที่ 28
กุมภำพันธ์ 2555
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนี้
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

ประเภทกิจกำร
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
จำหน่ำยฝำพลำสติก
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
(ปัจจุบันหยุดดำเนินงำน)

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
กรุงเทพมหำนคร

อัตรำส่วนของกำรถือหุ้น
(ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)
2556
2555
99.98%
99.97%
100.00%

99.98%
99.97%
100.00%

-

-
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ข) บริษัทนำงบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญมำ
รวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วันที่ได้มำ (วันที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยและ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ ) จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุม
บริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญได้จัดทำขึ้น
โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
(ง)

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

(จ)

ยอดคงค้ ำงระหว่ำงบริษั ท และบริษั ทย่อยและกิ จกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินสำหรับ
บริษัทมหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
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- 16 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภำวิช ำชี พ บั ญชี ไ ด้ ออกมำตรฐำนกำรบัญ ชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบั บ
ปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฎิบัติทำงบัญชี ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 มีดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ อง ภำษี เงิ นได้ - กำรได้ รั บประโยชน์ จำก
สินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบัติ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ที่บริษัทได้ถือ
ปฏิบัติตำมวันที่มีผลบังคับใช้ และมีผลทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีของบริษั ทตำมที่
ระบุไว้ในหมำยเหตุข้อ 3.3 ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำว
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- 17 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3.3 ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกนำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฎิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่
12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ซึ่งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำก
ควำมแตกต่ ำ งของมู ล ค่ ำ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ระหว่ ำ งเกณฑ์ ท ำงบั ญ ชี แ ละภำษี อ ำกร เพื่ อ รั บ รู้
ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
บริษั ท และบริ ษั ท ย่ อยได้ใ ช้ นโยบำยกำรบัญชีดั งกล่ำวในปี ปั จจุบัน และปรั บย้ อนหลังงบ
กำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ำบริษัทได้รับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำโดยตลอด โดยผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี
ดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้
พันบำท
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ธันวำคม 2555 มกรำคม 2555 ธันวำคม 2556 ธันวำคม 2555 มกรำคม 2555

7,133
14,118
(4,887)
(2,098)

6,740
12,080
(4,649)
(691)

5,426
11,272
(4,841)
(1,005)

6,608
11,730
(5,122)
-

6,008
11,099
(5,091)
-

4,563
10,267
(5,704)
-

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรหรือขาดทุน:
ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไรสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง )

294
(294)
(0.0005)

2555

(192)
192
0.0004

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

87
(87)
(0.0002)

(613)
613
0.0011

3.4 มำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
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- 18 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10

เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภำษีเงินได้
เรื่อง สัญญำเช่ำ
เรื่อง รำยได้
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน
เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำร
รื้ อ ถอน กำรบู ร ณะและกำรปรั บ ปรุ ง
สภำพแวดล้อม
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำร
ด้อยค่ำ
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- 19 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรือ่ ง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่
เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
เรื่อง สัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซด์
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกั บงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4

เรื่อง สัญญำประกันภัย

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินเมื่อนำมำตรฐำน
กำรบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติ
3.5 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้ จ ำกกำรขำยสิ นค้ ำ รั บรู้ เมื่ อ ส่ งมอบและได้ โ อนควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ ำฝ่ำย
บริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้น หรือไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือรวมทั้งควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำที่ขำยไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
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- 20 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือน้อยกว่ำ และไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
3.7 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
3.8 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้ำสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ำรวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ย
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุนในกำรซื้อ ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินค้ำ และหักด้วยส่วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ
มูล ค่ ำ สุท ธิที่ จะได้รับ เป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิ จปกติหัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรขำย
บริษัทตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงสำหรับสินค้ำที่เสื่อมคุณภำพ เสียหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริษัทว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริษัทและลูกค้ำเป็น
ผู้ร่วมกันออกแบบแม่พิมพ์ บริษัทจะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็นต้นทุนขำยเมื่อมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.9 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรียกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริษัทจะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็นต้นทุนขำยสินค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน
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- 21 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3.10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบกำรเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุน สุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
3.11 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู้มูลค่ำเริ่มแรก
รำคำทุนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซื้อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซื้อที่เรียกคืน
ไม่ได้ และต้นทุนทำงตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรียมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่งเริ่มแรกและกำรเก็บรักษำ ต้นทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้อหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนที่
ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำกรำคำซื้อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำนของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อัตรำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่มแรกที่ได้มำซึ่ง
สินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำ เสื่อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสินทรัพย์แสดงไว้ดังนี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่วนปรับปรุงอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
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บริษัทและบริษัทย่อยไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรือติดตั้ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบั ญชีของสินทรัพย์หำกมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับ
กับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็นส่วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกั น เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือ ของสินทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.12 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็นรำคำทุนของสิน ทรัพย์จนกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น
3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดังนี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5
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3.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสินทรัพย์อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ)
ในกรณีที่ รำคำตำมบั ญชีของสินทรัพ ย์สูงกว่ำมูล ค่ ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษั ทจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยังคงมีแต่เป็นไปในทำงที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.15 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิด
รำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริษัทมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริษัท และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษัทคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิส ระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ข้อสมมติที่ หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือ
ขำดทุน
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3.16 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงิน
บำทงบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมที่เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เป็นเงินบำทตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็น
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นแปลงค่ำโดย
ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
3.17 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูล ค่ำยุ ติธ รรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
3.18 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะถูก
จัดเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.19 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี
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3.20 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัทที่ทำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร
บริษัทคำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
3.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ ำใช้จ่ำย สินทรัพย์และ
หนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้
3.21.1 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน ฝ่ำ ยบริหำรได้ใ ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่ อ
พิจำรณำว่ำบริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำว
แล้วหรือไม่
3.21.2 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่สำมำรถรับชำระหนี้คืนจำกลูกหนี้
แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประวัติกำรจ่ำยชำระหนี้ อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและฐำนะกำรเงินที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น
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3.21.3 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูล ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำ
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
3.21.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.22 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ (ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของกำไรก่อนภำษีเงินได้
หลังจำกปรับปรุงบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและ
หักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกับฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยชำระหนี้สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคั บใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้
4. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทั่วไป หรือในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด
นำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

ไทย

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร

ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทั่วไปหรือเป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
ต้นทุนจ้ำงผลิตสินค้ำ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
รำยได้ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน)
พลำสติก จำกัด
รำยได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ซื้อสินค้ำ
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด
ค่ำเช่ำและบริกำร
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

2555

-

-

4,153
44,218
48,371

2,596
44,409
47,005

-

-

-

368

-

-

141
141

337
337

-

-

1,930
360
2,290

1,450
360
1,810

-

-

147,115

139,606

1,312
1,312

1,084
1,084

1,312
148,427

1,084
140,690

-

-

49,575

11,595

41,916
790
42,706

38,284
614
38,898

41,916
790
42,706

38,147
607
38,754
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- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท ซี. ซี. เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

2555

-

-

1,428
8,626
10,054

8,188
8,111
169
16,468

-

-

-

10,332

-

-

36,416

14,194

9
36,425

144
14,338

9
9

144
144

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

366
49,148
1,421
50,935

2555
358
58,306
4,947
63,611

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
320
315
24,136
24,157
1,421
4,948
25,877
29,420

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ยังไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
กิจกำรอื่น
ที่ยังไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

2555
-

-

8,826

8,461

-

-

8,826

8,461

251,768

252,009

220,206

228,481

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

64,681
316,690
316,690
316,690

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

63,312
291,793
300,254
300,254

388,768

316,690

1,228
363,205

8,008
308,262

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีสัญญำให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
(บริษัทย่อย) จำนวน 340,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ (จำนวน 10,331,682.00 บำท) เป็นระยะเวลำ 1 ปี คิด
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
ในระหว่ำงปี 2556 บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวทั้งจำนวนแล้ว
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
8. สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
51,173
51,222
17,652
15,250
50,018
41,214
5,175
3,461
32,063
20,533
1,249
1,143
157,330
132,823
(3,675)
(2,296)
153,655
130,527

2555
60,606
17,626
48,008
3,505
20,533
1,143
151,421
(2,479)
148,942

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
หัก ตัดบัญชีระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
2,296
1,987
1,379
1,978
(1,669)
3,675
2,296

2555
2,380
2,013
(1,914)
2,479

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำค่ำซื้อทรัพย์สิน
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

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

2555
9,892
9,056
14,342
33,290

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
13,408
3,203
37,233
9,057
16,533
9,933
67,174
22,193
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย หุ้นสำมัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุนแสดงใน
ทุนชำระแล้ว (พันบำท)
ชื่อ

2556

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

2555

2556

2555

วิธีส่วนได้เสีย (พันบำท)
2556

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

2555

2556

2555

ในประเทศไทย
1. บริษัท มิลล์แพค จำกัด
2. บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

30,000

30,000

99.98

99.98

85,644

49,378

29,993

29,993

1,000

1,000

99.97

99.97

4,249

2,800

999

999

66,295

66,295

100.00

100.00

78,507

65,495

66,295

66,295

168,400

117,673

97,287

97,287

ในต่ำงประเทศ
3. บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
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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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 55

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน

80,800

1,800

-

-

82,600

อำคำร

138,782

2,847

-

10,912

152,541

ส่วนปรับปรุงอำคำร

39,118

6,213

-

5,559

50,890

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

70,651

9,036

-

4,482

84,169

346,778

129,415

(1,111)

96,593

571,675

อุปกรณ์สำนักงำน

21,378

7,083

(232)

905

29,134

ยำนพำหนะ

51,841

18,844

(6,274)

-

64,411

อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

32,615

85,368

-

(102,128)

15,855

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

1,658

40,173

(129)

(16,323)

25,379

783,621

300,779

(7,746)

-

1,076,654

21,077

4,868

-

-

25,945

8,531

4,654

-

-

13,185

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

13,742

8,323

-

-

22,065

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

75,045

48,376

(885)

-

122,536

7,210

4,366

(196)

-

11,380

ยำนพำหนะ

12,922

4,838

(2,702)

-

15,058

รวม

138,527

75,425

(3,783)

-

210,169

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร

อุปกรณ์สำนักงำน

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

-

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

645,094

(907)
865,578
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 56

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน

82,600

-

-

-

82,600

อำคำร

138,431

2,475

-

152,128

293,034

ส่วนปรับปรุงอำคำร

48,622

4,619

(802)

7,253

59,692

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

82,348

29,859

(2,732)

136,083

245,558

481,377

60,662

(9,991)

77,356

609,404

อุปกรณ์สำนักงำน

27,851

4,700

(2,240)

733

31,044

ยำนพำหนะ

64,411

7,359

(515)

(2,820)

68,435

อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

1,815

180,627

-

(129,411)

53,031

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

25,430

215,892

-

(241,322)

-

952,885

506,193

(16,280)

-

1,442,798

อำคำร

11,841

7,067

-

-

18,908

ส่วนปรับปรุงอำคำร

12,034

4,486

(702)

-

15,818

ระบบสนับสนุนเครื่องจักร

21,156

10,352

(1,954)

-

29,554

110,292

50,399

(7,091)

-

153,600

อุปกรณ์สำนักงำน

11,075

4,647

(1,799)

-

13,923

ยำนพำหนะ

15,058

5,012

(133)

-

19,937

รวม

181,456

81,963

(11,679)

-

251,740

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

771,429

1,191,058
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

80,800
124,671
37,141
69,372
297,577
20,725
51,841
32,556
1,658
716,341

1,800
2,847
6,143
8,494
95,699
6,453
18,844
76,378
39,875
256,533

(8,492)
(232)
(6,274)
(4,991)
(19,989)

10,913
5,338
4,482
96,593
905
(102,128)
(16,103)
-

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

6,993
8,140
13,117
70,521
7,070
12,922
118,763
597,578

4,848
3,894
8,039
40,656
4,201
4,838
66,476

(885)
(196)
(2,702)
(3,783)

-

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

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

2556
84,838
11,040
95,878

2555
66,740
8,686
75,426

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
70,989
57,889
10,974
8,587
81,963
66,476
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทมีกำรบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม เพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
และ 2555 รวมเป็นจำนวนเงิน 851,114.66 บำท และ 0.00 บำท ตำมลำดับ
ในระหว่ำงปี 2554 บริษัทได้ขำยเครื่องจักรจำนวน 3 เครื่อง รำคำทุน 7,134,783.26 บำท ให้กับบริษัท
ลีสซิ่งในประเทศ ในรำคำทุนเดิม และทำกำรเช่ำกลับคืนมำโดยเข้ำเกณฑ์สัญญำเช่ำกำรเงิน กำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวส่งผลให้มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
898
2,932
รำยได้รอตัดจำกกำรขำยและเช่ำกลับคืน
1
15
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยและเช่ำกลับคืน
ตัดบัญชีจำนวน 14,104.08 บำท และ 445,259.35 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีผลต่ำงจำกกำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน
จำนวนเงิน 7,780,892.57 บำท และ 8,126,307.56 บำท ตำมลำดับ บริษัทบันทึกผลต่ำงรำคำซื้อกับรำคำตำม
บัญชีจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษัท ปัญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ในบัญชี “ผลต่ำงจำก
กำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม 67.23 ล้ำนบำท และ
19.81 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยังใช้งำนได้อยู่
ที่ ดินพร้อมสิ่ง ปลูก สร้ำ งที่ ไ ด้มำข้ำงต้น บำงส่วนได้จ ำนองเป็นหลั ก ประกั นสินเชื่อที่ไ ด้รับจำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 14 และ 15
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุ้มครองให้แก่สินทรัพย์
ถำวรเหล่ำนี้ ได้แก่ ยำนพำหนะทั้งหมด อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯและสมุทรสำคร และ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ สมุทรสำคร และชลบุรี โดยผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่
เป็นเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินและบริษัทลีสซิ่ง
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- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

14,414
14,414
7,949

11,334
288
11,622
6,375

(125)
(125)
(125)

238
(238)
-

16,907
16,907
9,397
23
7,533

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง
2,280
512
2,792
1,574

800
(800)
-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

-

14,414
14,414
7,949

5,247

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

2,380
238
2,618
1,573

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

(7)
6,458

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

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

(7)
6,458
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง
2,380
238
2,618
1,563

(125)
(125)
(125)

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

238
(238)
-

16,535
16,535
9,294
7,241
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หัก ตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

10,979
288
11,267
6,352
4,915

2,263
512
2,775
1,504

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

800
(800)
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

-

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

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

2556
1,573

2555
1,574

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
1,563
1,504

13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปดังนี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

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

631
1,407
2,038

-

12,020
2,098
14,118
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
รวม

101
522
691
1,314

-

403
3,115
3,222
6,740

10,268
1,004
11,272

1,121
1,121

(313)
(313)

11,389
691
12,080

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

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

631
631

-

11,730
11,730

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

302
2,593
2,531
5,426

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

302
1,730
2,531
4,563

101
653
691
1,445

-

403
2,383
3,222
6,008

10,268
10,268

831
831

-

11,099
11,099
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- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญำใช้เงิน
เงินกู้ยืมทรัสต์รีซีท
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
305,000
38,000
26,988
7,342
331,988
45,342

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 2 แห่ง และกับธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ 1 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 70 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินรวมวงเงิน 465 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต และทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำร
สั่งซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 305 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้น 840 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมีวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋ วสัญญำใช้เงิน วงเงิน 415
ล้ำ นบำท และวงเงิ นกำรเปิ ดเลตเตอร์อ อฟเครดิ ต และทำทรัส ต์รีซี ทส ำหรั บกำรสั่ งซื้อ เครื่ องจัก รจำก
ต่ำงประเทศ วงเงิน 180 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้น 635 ล้ำนบำท)
เงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสองแห่งค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริษัทและเครื่องจักรของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกัน วินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ำว
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11)
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- 41 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
15. เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำว ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 20 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 85 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 45 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 80 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 30 ล้ำนบำท
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 55
3,500
63,958
23,637
35,998
8,992
136,085
(45,276)
90,809

เพิ่มขึ้น
37,180
80,000
60,800
26,550
97,531
19,400
321,461

ลดลง
(3,500)
(18,240)
(9,000)
(8,004)
(3,700)
(6,700)
(5,962)
(55,106)

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

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 20 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 85 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 45 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 40 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 80 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 55
3,500
63,958
23,637
35,998
127,093
(38,744)
88,349

เพิ่มขึ้น
37,180
80,000
60,800
26,550
97,531
302,061

ลดลง
(3,500)
(18,240)
(9,000)
(8,004)
(3,700)
(6,700)
(49,144)

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
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- 42 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสองแห่ง (วงเงิน 628 ล้ำนบำท)
ประกอบด้วย
วงเงินกู้ที่ 1 (วงเงิน 20 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงินต้น
20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี มีกำรผ่อน
ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 36 งวดเดือน งวดละ 550,000.00
บำท งวดสุดท้ำย 750,000.00 บำทโดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31
กรกฎำคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
วงเงินกู้ที่ 2 (วงเงิน 85 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554
ถึงเดือนธันวำคม 2554 ชำระงวดละ 467,000.00 บำท เดือนมกรำคม
2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2559 ชำระงวดละ 1,520,000.00 บำท และ
เดือนมิถุนำยน 2559 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 3 (วงเงิน 45 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 45 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน โดยตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554
ถึงเดือนมิถุนำยน 2559 ชำระงวดละ 750,000.00 บำท และเดือน
กรกฎำคม 2559 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 4 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมวงเงิน 40
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระคืนเงิน
ต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 งวดละ 667,000.00 บำท
งวดที่ 60 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2560
วงเงินกู้ที่ 5 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 54 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 53 ชำระงวดละ 740,000.00 บำท
งวดที่ 54 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31สิงหำคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31
มกรำคม 2561
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- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วงเงินกู้ที่ 6 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2555 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวนเงิน
ต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อนชำระ
คืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 งวดละ 1,340,000.00 บำท
งวดที่ 60 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 สิงหำคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎำคม 2561
วงเงินกู้ที่ 7 (วงเงิน 60.80 ล้ำนบำท)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 60.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มี
กำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 ชำระงวดละ 1,000,000.00 บำท
งวดที่ 60 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
วงเงินกู้ที่ 8 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืมจำนวน
เงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มีกำรผ่อน
ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 48 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 47 งวดละ 1,650,000.00 บำท
งวดที่ 48 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31
ตุลำคม 2561
วงเงินกู้ที่ 9 (วงเงิน 147.20 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 147.20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี มี
กำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือนดังนี้
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 59 งวดละ 2,450,000.00 บำท
งวดที่ 60 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
วงเงินกู้ที่ 10 (วงเงิน 30 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 ตุล ำคม 2555 บริ ษั ท ย่ อยแห่ง หนึ่งในประเทศได้ท ำ
สัญญำกู้ยืมเงิน จำนวนเงินต้น 30 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
MLR หัก อัต รำที่ก ำหนดต่อปี มี ก ำรผ่อนช ำระคืนเงินต้นรวม
ดอกเบี้ย 60 งวด เดือนงวดละ 570,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 31 ตุลำคม 2555
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- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูก สร้ำ งของบริ ษั ท และเครื่องจั ก รของบริษั ทตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกั นภัย ทรัพ ย์ สิ น
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11) เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยอยู่
ระหว่ำง MLR + - 2.5 ตำมข้อกำหนดของธนำคำรพำณิชย์
บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญ ได้แก่ กำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt to equity ratio) ไม่เกิน 2.5 เท่ำ ถึงสิ้นปี 2556 (หลังจำกนั้นไม่เกิน 1.5
เท่ำ) อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ไม่น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำ อัตรำส่วน
สภำพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี้สินหมุนเวียนรวม (current ratio) หลังหัก CPLTD ไม่ต่ำกว่ำ 1
เท่ำ และอัตรำส่วนมูลค่ำลูกหนี้กำรค้ำ (A/R) บวกกับสินค้ำคงคลังหำรด้วยเจ้ำหนี้กำรค้ำ (A/P) บวกกับเงินกู้
ระยะสั้นที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ต้องมำกกว่ำ 1 เท่ำ จนครบระยะเวลำตำมสัญญำวงเงิน
16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสัญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

10,947
13,456
24,403

2556
ดอกเบี้ย
รอตัด
1,092
775
1,867

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

12,039

16,043

2555
ดอกเบี้ย
รอตัด
1,577

14,231
26,270

18,940
34,983

1,251
2,828

ยอดชำระ

เงินต้น

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
17,620

-

20,191
37,811

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

10,084

ดอกเบี้ย
รอตัด
1,081

13,456
23,540

775
1,856

2555
ภำษีซื้อ
รอตัด
-

ยอดชำระ

เงินต้น

11,165

13,558

ดอกเบี้ย
รอตัด
1,439

14,231
25,396

18,076
31,634

1,240
2,679

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

ยอดชำระ
14,997

-

19,316
34,313

ในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 3 สัญญำ และ 7 สัญญำ เพื่อซื้อ
ยำนพำหนะและเครื่องจักร มูลค่ำตำมสัญญำ 5,827,392.00 บำท และ 12,065,784.48 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่องจักร ใน
ลักษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศรวม 7 แห่ง จำนวน 21 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ
รวมเป็นเงิน 53,347,168.62 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 - 60 งวดเดือน จ่ำยชำระ
งวดเดือนละ 1,212,949.26 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
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- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิในกำรเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเมื่อ
สิ้นสุดตำมสัญญำเช่ำได้ทั้ง 21 สัญญำ เป็นเงินรวม 10,418,258.20 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริษัทและ
บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
17. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
พันบำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกมำต้นปี
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2556
2555
18,090
15,045
3,055
3,045
(397)
20,748
18,090

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
16,823
13,867
2,760
2,956
(397)
19,186
16,823

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

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

1,696
175
607
2,478
567
3,045

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
1,438
(18)
790
2,210
550
2,760

1,657
170
607
2,434
522
2,956
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- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
อัตรำกำรทุพพลภำพ

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

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

18. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 112,000,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 0.50 บำท จำนวน 56,000,000.00 บำท โดยเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน จำนวน
108,000,000 หุ้น รำคำเสนอขำย 3.60 บำทต่อหุ้น รวมจำนวนเงิน 388,800,000.00 บำท และเสนอขำยหุ้นต่อ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท จำนวน 4,000,000 หุ้น รำคำเสนอขำย 3.60 บำทต่อหุ้น รวม
จำนวนเงิน 14,400,000.00 บำท รวมมูลค่ำของหุ้นสำมัญใหม่ที่เสนอขำยที่บริษัทได้รับชำระแล้วเป็นจำนวน
เงิน 403,200,000.00 บำท มีมูลค่ำส่วนเกินทุนจำกกำรขำยหุ้นสำมัญเป็นจำนวนเงิน 338,128,000.00 บำท
(สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ้น 9.07 ล้ำนบำท) บริษัทได้ยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2555
19. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบั ญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิชย์ ซึ่ง ก ำหนดให้บริ ษั ทจั ดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิทุกครำวที่มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำ
สำรองนี้จะมียอดเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้
20. กำรจัดสรรกำไรสะสม
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556 ที่ประชุมมีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจำนวน
เงินรวม 82,796,730.00 บำท และโดยมีกำรจัดสรรสำรองตำมกฏหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปีในงบ
กำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 9,238,051.29 บำท และ
กำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2556
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2555 ที่ประชุมมีมติให้
จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจำนวน
เงินรวม 55,190,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี โดย
จัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 5,024,417.09 บำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภำคม 2555
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- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมมีมติ
อนุ มั ติใ ห้ จัดตั้ งกองทุ นส ำรองเลี้ย งชีพ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกองทุ นส ำรองเลี้ย งชีพ ตำมข้อบั งคั บตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2544
ฉบั บลงวันที่ 24 มี นำคม 2546 โดยแต่งตั้งบริษั ทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ไทยพำณิชย์ จำกั ด เป็น
ผู้จัดกำรกองทุน
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
2556
2555
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3,669
2,883
3,474
2,756
22. วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินสำมแห่งหลำยวงเงินรวม
ทั้งสิ้นเป็นวงเงิน 1,449.50 ล้ำนบำท และ 986.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์หลำยประกำร ได้แก่
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะยำว กำรให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำ
ประกันและกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีกำรเบิกใช้แล้ว
หลำยวงเงินรวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 911.55 ล้ำนบำท คงเหลือวงเงิน 537.95 ล้ำนบำท วงเงินดังกล่ำวค้ำประกัน
โดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินของบริษัท (ดูหมำยเหตุข้อ 11) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำร
ทำประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
23. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท
ประกอบด้วยค่ำ ตอบแทนที ่เ ป็น ตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที่เ กี ่ย วข้อ ง และค่ำ ตอบแทน
กรรมกำร รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหำรของบริษัท หมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
24. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
24.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

2555

15,495

28,537

13,718

28,043

(31)

(192)

(31)

(613)

15,464

28,345

13,687

27,430

24.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกับอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมำ
คำนวณ
กำไรทำงภำษี
- กำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รับ
ยกเว้น
- ค่ำใช้จ่ำยที่หักเป็นรำยจ่ำยได้เพิ่มในทำงภำษี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
114,730
212,805
20%
23%
22,946
48,945

2556
160,087
20%
32,017

2555
231,159
23%
53,167

2,396

1,073

2,392

1,063

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

(23,908)
(2,499)
512
(24,822)
28,345

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

(20,545)
(2,482)
449
(21,515)
27,430
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24.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2556
จำนวนภำษี
(พันบำท)
160,087
32,017
(16,553)
15,464

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

2555
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(10.34)
9.66

จำนวนภำษี
(พันบำท)
231,159
53,167
(24,822)
28,345

อัตรำภำษี
(%)
23.00
(10.74)
12.26

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
จำนวนภำษี
(พันบำท)
114,730
22,946
(9,259)
13,687

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

2555
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(8.07)
11.93

จำนวนภำษี
(พันบำท)
212,805
48,945
(21,515)
27,430

อัตรำภำษี
(%)
23.00
(10.11)
12.89

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย

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

2555
(12,379)
90,992
843,451
264,335
76,982

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(2,353)
197,971
901,386
256,853
83,526

(15,715)
197,676
708,176
238,038
67,980
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26. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับ ปีด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555

2556

2555

กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ (พันบำท)

144,712

202,905

101,043

185,374

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)

552,000

535,781

552,000

535,781

0.26

0.38

0.18

0.35

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

27. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัท ได้นำเสนอข้ อมูล ทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนเป็นรูปแบบหลักในกำร
รำยงำน ส่วนงำนดำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยในที่ได้รำยงำนต่อผู้มีอำนำจกำรตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในกำร
กำหนดส่วนงำน
สินทรัพย์ รำยได้และผลกำรดำเนินงำนจำกส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน
หรือที่สำมำรถปันส่วนให้กับส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข้อมูลตำมส่วนงำน ใช้สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและจัดสรรทรัพยำกรสำหรับผู้บริหำร
กลุ่มบริษัทประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมอัตรำกำไรขั้นต้น
ส่วนงำนที่รำยงำน
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงำนธุรกิจที่สำคัญดังนี้
ส่วนงำนที่ 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร
ส่วนงำนที่ 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี
ส่วนงำนที่ 3 โรงงำน-สำขำกรุงเทพ
ส่วนงำนที่ 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่วนงำนที่ 5 ส่วนงำนธุรกิจซื้อมำ-ขำยไป
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พันบำท
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย
สมุทรสำคร

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

กลุ่มโรงงำนผลิต

กลุ่มซื้อมำขำยไป

ตัดรำยกำร

ประเทศจีน

ประเทศไทย

ระหว่ำงกัน

รวม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

1,162,422

1,114,991

124,078

112,325

627,472

625,698

1,913,972

1,853,014

148,644

110,273

46,545

48,371

47,005

147,114

139,606

-

-

195,485

186,611

-

-

1,210,793

1,161,996

271,192

251,931

627,472

625,698

2,109,457

2,039,625

148,644

205,285

214,641

13,578

19,808

151,817

177,167

370,680

411,616

14,947

รวม

2556

2555

2556

2555

46,746

-

-

2,109,161

2,010,033

-

-

(195,485)

(186,611)

110,273

46,545

46,746

(195,485)

(186,611)

2,109,161

2,010,033

6,160

2,327

2,337

1,742

1,297

389,696

421,410

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
- ลูกค้ำภำยนอก
- ระหว่ำงส่วนงำน
รวม
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น ตำมส่วนงำน

-

-

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

888,456

73,870

1,113,541

2,075,867

92,847

15,906

(146,590)

2,038,030

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

796,708

61,631

638,765

1,497,104

84,557

14,023

(141,210)

1,454,474
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
28. สัญญำเช่ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวดังนี้
28.1 บริษั ทย่อยในต่ำ งประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนกั บ บริษั ทแห่งหนึ่ง ใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เทียนจิน) เป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554
และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 710,223.65 บำท ในปี 2556 และ
เดือนละ 637,691.49 บำท ในปี 2555 (129,707 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2556 เท่ำกับ 5.4756 บำทต่อหยวน และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 4.9164 บำทต่อ
หยวน)
28.2 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงำนจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันเป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอัตรำค่ำ
เช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินและบริกำรตำม
สัญญำคงเหลือสรุปดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2556
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

10,135
20,981
-

2555
9,265
638
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
-

-

29. สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทใหญ่
ปี 2554
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 1
ได้ อ นุ มั ติ เ มื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2552 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลำสติ ก และชิ้ น ส่ ว นพลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560) ได้รับ
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี
2560 ถึงปี 2565)
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ปี 2555
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 2
ได้ อ นุ มั ติ เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ นำยน 2555 เพื่ อ ผลิ ต บรรจุ ภั ณฑ์ พ ลำสติ ก และชิ้ น ส่ วนพลำสติ ก ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 7 ปี นับจำกวันที่เริ่มมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมี
กำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
บริษัทย่อย
ปี 2554
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 1 ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2554 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกสำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลำคม 2554 และสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลำคม 2562) ได้รับ
อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำกกำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี
2562 ถึงปี 2567)
ปี 2555
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นบัตรที่ 2 ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2555 เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก สำหรับ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีที่ได้รับยกเว้นได้แก่ กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีกำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภำคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2563)
ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจำก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี (เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2568)
ในฐำนะที่เป็นกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทจะต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
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30. กำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่งแยกส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2556
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

572,722
3,999
576,721

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

รวม

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2555
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

567,073
3,612
570,685

1,442,960
3,304
1,446,264

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2555
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

567,073
3,612
570,685

1,332,918
4,559
1,337,477

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

รวม

2,010,033
6,916
2,016,949

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 29)

2556
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน

572,722
3,758
576,480

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

รวม

1,962,343
8,507
1,970,850

รวม

1,899,991
8,171
1,908,162

31. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่งและหนี้สิน
ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญ และนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมี ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่องจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ควำมเสี่ยงของบริษัทและ
บริษัทย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ เนื่องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่องอำจเกิ ดจำกกำรที่บริษั ท และบริษั ทย่อยไม่ส ำมำรถขำยสินทรัพย์ ทำง
กำรเงินได้ทันเวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริษัท และบริษัทย่อยอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินชำระ
ค่ำสินค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันกันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำร และลูกหนี้
กำรค้ำซึ่งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัท และ
บริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำซื้อสินค้ำและเครื่องจักรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
หยวน

สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร

งบกำรเงินรวม
หนี้สิน

547,847.73
152,147.71
2,651,294.57
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สิน

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
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน

หนี้สิน

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
หยวน

383,921.01

30.7775

45,035.04

40.8603

1,707,959.47

4.9164

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สกุลเงิน

หนี้สิน

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร

383,921.01

30.7775

34,003.04

40.8603

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน มูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
32. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริษัท คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
33. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
33.1 บริษัทได้ให้ธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนเป็น
จำนวน 14.36 ล้ำนบำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
33.2 บริษั ท ได้ใ ห้ธ นำคำรผู้ใ ห้สินเชื่อหลัก กั บบริษั ทออกหนังสือค้ำประกั นสัญญำซื้อขำยของ
บริษัทกับบริษัทคู่สัญญำเป็นจำนวนเงิน 90.13 ล้ำนบำท
33.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน
เงิน 20.19 ล้ำนบำท
33.4 บริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรทำสัญญำซื้อที่ดินเพื่อขยำยโรงงำนแห่งใหม่ในนิคมปิ่นทอง 3
จังหวัดชลบุรี จำกบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจำนวนเงิน 19.19 ล้ำนบำท
34. กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่
รำยกำรบัญชีในงบกำรเงินสำหรับปี 2555 ได้จัดประเภทรำยกำรใหม่ ให้สอดคล้องกับกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี 2556 ดังนี้
พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จัดประเภทบัญชี
จัดประเภทบัญชี
บัญชีเดิม
ใหม่
บัญชีเดิม
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
ลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินมัดจำกำรซื้อสินทรัพย์
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินมัดจำรับค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

316,690
9,892
9,057
14,341
143
236,573
25,630
7,282
9,162

316,690
33,290
262,346
16,444

8,460
291,794
8,008
3,203
9,057
9,933
14,337
209,399
22,507
7,282
6,589

308,262
22,193
246,243
13,871
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- 58 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
พันบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จัดประเภทบัญชี
จัดประเภทบัญชี
บัญชีเดิม
ใหม่
บัญชีเดิม
ใหม่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

81,316
38,898

120,214

69,521
38,754

108,275

พันบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จัดประเภทบัญชี
จัดประเภทบัญชี
บัญชีเดิม
ใหม่
บัญชีเดิม
ใหม่
งบกระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงำน :ลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
ลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินมัดจำรับค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(10,939)
982
13
(132)
(29,609)
(3,541)
3,187

(10,939)
995
(29,741)
(354)

(4,319)
3,399
3,330
982
(986)
(14,428)
(31,713)
(305)
(3,541)
1,192

2,410
(4)
(46,446)
(2,349)

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติกรรมการ
ดร.ดาริ สุโขธนัง
ตาแหน่ง
:
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
อายุ
:
64 ปี
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค(เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Ceramic Engineering,
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering
University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14 สานักงาน
ข้าราชการพลเรือน
การอบรม
:
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
DCP70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director FSD 20/2013
ประสบการณ์การทางาน
:
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด
(มหาชน)
- ปี2551 - 2552 : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี2546 - 2551 : รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี2543 – 2546 : ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ปี2542 – 2543

: อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
15 กรกฎาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ง
:
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
อายุ
:
74 ปี
การศึกษา
:
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2530 – 2554 : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท มิลล์แพค จากัด
- บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
1 มีนาคม 2554

162

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นบิดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 18.49
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ง
: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
อายุ
:
48 ปี
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
กรรมการบริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ปี 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- ปี 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ปี 2547 – 2554 : กรรมการ

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2530 – 2554 : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท มิลล์แพค จากัด
- บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
- บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
30 พฤศจิกายน 2530
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 13.07
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นางมาลี เหมมณฑารพ
ตาแหน่ง

:

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
71 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
:
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2533 – ปัจจุบัน : กรรมการ
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บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท มิลล์แพค จากัด
- บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
1 มีนาคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็นภรรยานายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นมารดานายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 31.04
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นายสาธิต เหมมณฑารพ
ตาแหน่ง

:

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
46 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

การอบรม
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่
2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554- ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2538 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – 2554 : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546 : กรรมการบริหาร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536 : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2533 - 2534 : พนักงานฝ่ายขาย
บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท มิลล์แพค จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
9 ตุลาคม 2535
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 1.45
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
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ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ตาแหน่ง
: กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
: 40 ปี
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Engineering Management, University of MissouriRolla
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of MissouriRolla
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทางาน
:
- ปี2554-ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2554 – 2556 : กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ
และห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2551 - 2554 : กรรมการ/ ผู้อานวยการสายงานการผลิต/
ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์/บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก
จากัด
- ปี 2547- ปี2551 : ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2545 - 2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติกจากัด
- บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 1.45
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ตาแหน่ง

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
49 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of
California at Berkeley, USA
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
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- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่
9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที่
7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2550 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)
- ปี 2549 - 2554 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี

รายงานประจาปี 2556 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ตาแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
50 ปี

อายุ
:
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of
Mississippi,
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นที่ 12/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่
2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด(มหาชน)
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการการตรวจสอบ
บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ปี2552 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ปี2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ
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สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ปี2551 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจตาแบค จากัด
- ปี2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด
(มหาชน)
- ปี 2550 – 2553 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปี 2547 – 2549 : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด
(มหาชน)
- บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- บริษัท เจตาแบค จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
ตาแหน่ง

:

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่
2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นูนา จากัด
- ปี 2548 – 2552 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
จากัด (มหาชน)
- ปี 2545 – 2548 : ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด(มหาชน)
- ปี 2544 – 2545 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ
ธนาคาร ทหารไทย จากัด(มหาชน)
- ปี 2543 – 2544 : เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
บริษัทหลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาคม จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริษัท จากัดอื่น
:
- บริษัท นูนา จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
28 มกราคม 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
:
ร้อยละ 0.05
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
45 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสาตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
การอบรม
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สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี

ประวัติผู้บริหาร
นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล

นางพริม ชัยวัฒน์
ตาแหน่ง

:

ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขา
สมุทรสาคร
40 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขา
สมุทรสาคร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
ตาแหน่ง
: ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
อายุ
: 40 ปี
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 : ผู้อานวยการสายงานวิจัย และพัฒนา
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
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ตาแหน่ง

:

ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษัท
38 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 37/2010 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 19/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 6/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายควบรวมกิจการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน ( 13-14 กรกฎาคม 2556)
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ( 13-14 มิถุนายน 2556)
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5 โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริษัท
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 : ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
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- ปี 2546 – 2549

:

หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 : Senior Tax Auditor
Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 : Senior Auditor
Ernst & Young Office Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
ตาแหน่ง

:

ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วง
โซ่อุปทาน-สาขาชลบุรี
47 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วง
โซ่อุปทาน-สาขาชลบุรี
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – 2554 : ผู้อานวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2552 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2546 : ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการ
บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จากัด
- ปี 2539 – 2543 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติกจากัด
- ปี 2538 – 2539 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุนและ
บรรจุภัณฑ์
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด
- ปี 2531 – 2537 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
นางกรรณิกา เจนจุลพร
ตาแหน่ง

:

ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ/ ผู้อานวยการ
สายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทานสาขาสมุทรสาคร
49 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน :
- ปี 2554 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ/ ผู้อานวยการ
สายงานปฎิบัติการและห่วงโซ่อุปทานสาขาสมุทรสาคร
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – 2554 : ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2539 – 2552 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2540 – 2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2538 – 2540 : ผู้จัดการห้องโม่ผสม
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 – 2538 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.06
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี
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นายอัษฎา แก้วรักษ์
ตาแหน่ง

:

ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขา
ชลบุรี
49 ปี

อายุ
:
การศึกษา
:
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2555 – ปัจจุบัน : ผู้อานวยการสายงานการตลาด-สาขา
ชลบุรี
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-สาขาชลบุรี
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2548
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท โซลาตรอน จากัด (มหาชน)
- ปี 2547
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน)
- ปี 2540 – 2546 : ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น :
ร้อยละ 0.02
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี

การอบรม
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD )
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 3 โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Certificate Program: IACP) รุ่นที่ 9 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 1
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2555 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2553 – 2555 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)
- ปี 2551 – 2553 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดการ
ทั่วไป
บริษัท สยามโซเคอิ จากัด
- ปี 2548 – 2550 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.00001
การซื้อขายหุ้นระหว่างปี
:
ไม่มี

ประวัติผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
นางสาวธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์
อายุ
: 36 ปี
การศึกษา
:
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี (M.S. Accounting)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การดารงตาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม

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

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

ปธก
รปธก
กก
ปธกตส
กตส
กอส
ปธกห
กบห
กบหส
ผบห
ลข

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

บมจ. ปัญจวัฒนา
พลาสติก

บจ. มิลล์แพค

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

กก
กก
กก
กก
-

บริษัทย่อย
บจ. เอลิ
บจ.ปัญจวัฒนา
แก็นซ์
(เทียนจิน)
แพคเกจจิ้ง
พลาสติก
กก
กก
กก
กก
กก
กก
-

บจ.พีเจ
ดับบลิว
ดริ๊งค์เทค
กก
กก
กก
-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท
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