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นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
“บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิต รายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่า สัมพันธภาพทางธุรกิ จอันดีเยี่ยมระหว่างเรากับ
ลูกค้าและคู่ค้าของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความสาเร็จที่จะทาให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่น ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการแสวงหาทุกตลาดที่มี
โอกาสและความเป็นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่ อก้าวสู่ชัย
ชนะบนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ก้าวข้ามสู่ปีที่ 4 ของการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) ซึ่งบริษัทได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจทั้ งใน และต่ างประเทศ ปัญ หาทางการเมือง และความผันผวนของราคาวัต ถุดิบหลักในการผลิต ทั้ งที่ไ ด้
คาดการณ์ไ ว้ล่ วงหน้า และที่เ กิด ขึ้นนอกเหนื อจากที่ ได้ คาดการณ์ ไว้ โดยทางที มคณะผู้ บริ หาร คณะกรรมการ และ
คณะทางาน ได้ร่วมมือกันอย่างที่สุด ถึงแม้ผลที่ออกมาจะต่ากว่าเป้าหมายที่คาดหมายไว้ แต่ทางทีมงานขอสัญญาว่าจะ
มุ่งมั่น และทุ่มเท ในการพัฒนาสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
สาหรับการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 ซี่งในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ขยายส่วนโรงงานสาขาชลบุรี เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และขยาย
ขอบเขตสายการผลิตใหม่ในส่วนโรงงานพ่นสีเพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน อย่างไรก็ดีในการบริหารจัดการโรงพ่นสี ซึ่งเป็น
ส่วนงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยต้องลงทุนในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความชานาญในอุตสาหกรรม โครงการลงทุนโรงพ่นสีจึงถือเป็นความท้าทายและเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทาให้บริษัท
ต้องพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ในส่วนโรงงานสาขาสมุทรสาคร ทางบริษัทได้ขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับ
นมและนมเปรี้ยว รวมทั้งได้สั่งเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
การผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นความสมดุลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กรในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2559 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโต และการรักษาความสามารถทากาไร ให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้น (Optimize Shareholder Wealth) และดาเนินงานตามกรอบ
นโยบายตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยในปี 2559 ทีมบริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด เพื่อเพิ่ม
อัตราการเติบโตทั้งในส่วนของชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นในประเทศจีนและในส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์และงานพ่นสี
คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษัททุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมิใจในการ
ทางาน พร้อมที่จะมุ่งมั่นแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท ตลอดจนดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และจะยังคงทุ่มเทให้กับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึงสถาบันการเงิน ที่สนับสนุนการดาเนิน งานของบริษัท ด้วยดีมาตลอด และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะสานต่ อความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึ ดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นองค์กรที่เจริญก้าวหน้า

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษัท
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(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบ ด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหารจัดการ และการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งจัดทา
ตามแนวทางและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยมีนางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง โดยมีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจารายไตรมาส และประจาปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดย
พิจารณาจากนโยบายบัญชีที่สาคัญ รายงานทางการเงินที่มีนัยสาคัญ การประมาณการทางบัญชี หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ พร้อมให้คาแนะนา รวมถึงข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทางบการเงินของบริษัทมี
ความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อซักถามประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และความร่วมมือจาก
ฝ่ายจัดการ หากผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัย เกี่ยวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ผู้สอบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่า ไม่มี
ข้อมูลหรือข้อสังเกตเป็นพิเศษจากการตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ของบริษัทในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

3

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี และการ
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้สอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบของสานั ก
ตรวจสอบภายในและของผู้ สอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
กระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE BLOWING) เพื่อการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานดังกล่าว การสนับสนุนให้มีการประเมินความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกเข้ามาดาเนินการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาความเป็นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน
ขอบเขตการปฏิ บัติ งาน พิจ ารณาอนุ มัติ แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 ที่ จัด ทาขึ้น ตามความเสี่ย งที่ มี
สาระสาคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สาคัญ พิจารณารายงานผล
การตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อรับทราบสาเหตุ ปัญหาและให้คาแนะนาในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จานวน
บุคลากร แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้
หารือกับหัวหน้าสานักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง เพื่อให้ระบบการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ได้สอบทานการด าเนิ น งานของบริษั ท ว่ า เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระสาคัญ
4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกาหนดอย่างสม่าเสมอ และให้สานักตรวจสอบภายในติดตามสอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้
ผู้สอบบัญชีสอบรายการดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็น
รายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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5. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ให้ ความสาคั ญเป็ นอย่ า งยิ่ ง กับ การส่ งเสริ มและมุ่ ง เน้ น ให้
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวน
การพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จัดให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้
แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จาเป็นเพื่อพัฒนาระบบกากับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ร วมถึ ง นโยบายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัดพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 ผลประเมินจากผลสารวจ รายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2558 มี
คะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 ผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจาปี 2558 มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4” จัดโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 ผลประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย มีคะแนน
อยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 3” จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคัดเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และ
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมพลาสติกและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สถานะของผู้สอบบัญชี ทีมงานผู้สอบบัญชี และ
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีเสมอ ข้อจากัดที่มีสาระสาคัญและข้อกาหนดของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความ
เป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสาหรับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ของบริษัทสอบบัญชี
และเป็นปีที่ 3 ของผู้สอบบัญชี ที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลา
อย่างสม่าเสมอ มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ให้แต่งตั้ง
1. นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
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แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสาหรับปี 2559 เป็นปีที่ 8 ของบริษัทสอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
จานวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท
กรณี มี การเปิ ดบริ ษั ท ย่อ ยในระหว่ างปี ให้ก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ได้ ไ ม่ เ กิน 100,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บริ ษัท ทั้ ง นี้ไ ม่ ร วม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่
มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
7. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยประเมินในเรื่องอานาจหน้าที่ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การ
ควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกฎบัตร รวมถึงการประเมินโดยรวมทั้งคณะ
ในฐานะคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกากับดูแ ลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นโดยรวมว่า ได้ปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ
และครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็น อิสระ ไม่มีข้อจากัดในการรับทราบ
ข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกาหนดขอบเขตหน้าที่การ
ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

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

-------------------------------------(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
กรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และป้องกันความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อม
และความไม่ แ น่ นอนในการด าเนิน ธุ ร กิ จ โดยได้ม อบหมายให้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ และความ
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง กากับดูแลการดาเนิน งานด้านการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สาหรับปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 3 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และสอดคล้อ งกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของบริษัท
และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) สาหรับรายการความเสี่ยงปี 2558 และ
ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร และในแต่ละสายงานและกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2558 แก่คณะทางานบริหาร
ความเสี่ยง และผู้บริหาร เพื่อนาไปดาเนินการและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุน และแผนธุรกิจของบริษัท
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะก าหนดและบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบรุ น แรง กับ แผนการด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ให้บ ริ ษั ท ได้ บ รรลุเ ป้ า หมายขององค์ กร รวมถึ ง การด ารง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายนามดังต่อนี้
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

โดยมีจานวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์
แนวทางการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตลอดจน
การก าหนดวิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผล
ในส่ ว นการสรรหากรรมการและประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร ได้ พิ จ ารณาถึ ง คุณสมบั ติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้ได้
คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์และพันธกิจของบริษัท โดยมี
กระบวนการที่โปร่งใส โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการได้ จากการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่
ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งได้พิจารณาในส่วนของ
การทบทวนนโยบาย กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทั้งคณะและรายคณะ
ย่อย การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผลประกอบการ
และขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนากรรมการ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
“บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ผลิต รายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาค
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่า สัมพันธภาพทางธุรกิ จอันดีเยี่ยมระหว่างเรากับ
ลูกค้าและคู่ค้าของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความสาเร็จที่จะทาให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่น ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการแสวงหาทุกตลาดที่มี
โอกาสและความเป็นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชัย
ชนะบนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นาในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถประยุกต์รูปแบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

วิสัยทัศน์

G
R
O
G

W

พันธกิจ

Generate Partnership
สัมพันธภาพ...เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
Race with Business Dynamism
ความคล่องตัวทางธุรกิจ...พลวัตที่ไม่สิ้นสุด
Observe Trustworthiness
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ...ยืนหยัดอย่างยัง่ ยืน
Work of Excellence
ความเป็นเลิศในการผลิต...ปราการอันแข็งแกร่ง

Together We GROW
รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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บริษัท พีเจดับบลิว
ฟู้ดแพ็ค จากัด*

หมายเหตุ : * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตจิ ัดตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

บริษัท ปัญจวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด

บริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด
(มหาชน)

บริษัท เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิ้ง จากัด

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

บริษัท มิลล์แพค
จากัด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ย่อย

บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.

2.
3.

4.

บริษทั มิลล์แพค จากัด

99.98

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิต บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน้ามันหล่อลื่นให้แก่
ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
99.97 ฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด 100.00 บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
สาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน
บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
99.99 ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ายเครื่องดื่มที่
ไม่มแี อลกอฮอล์

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุน้ ราย
ใหญ่อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกเป็ นราคาตลาดทัวไปและมี
่
เงื่อนไขทางการค้าปกติ ค่าเช่าทีด่ นิ จากผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นราคาและอัตราที่
เหมาะสม ค่าทีป่ รึกษากับผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นอัตราทีอ่ ยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษทั
ซึง่ รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ เรื่องรายการระหว่างกัน

รายงานประจาปี 2558 บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทใน 5 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2554  บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น ภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก จากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้าหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเริ่มแรกที่ 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทได้ซื้อหุ้น ในบริษัทต่างๆ ทาให้บริษัทดัง กล่าวมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน ดังนี้
- บริษัท มิลล์แพค จากัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ
2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,492,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 9,997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 999,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
 บริษัท มิลล์แพค จากัด สาขากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล และเพื่อสิทธิประโยชน์
จากการยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2554
 บริษัทซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เพิ่มอีก จานวน 6-2-70.3 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโต
และการขยายงานในอนาคต เนื่อ งจากที่ ดิน ที่ซื้อ เพิ่ มนี้อ ยู่ติ ดกับ ที่ดิ นเดิ มที่ บริษั ทได้ซื้อ ไว้ เมื่ อ
ปลายปี 2552 รวมเนื้อที่ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ที่บริษัทซื้อเท่ากับ 18-2-70.3 ไร่ โดย
บริษัทก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนที่ดินที่ซื้อในช่วงปลายปี 2552 และเปิดดาเนินการผลิตได้ในไตร
มาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติมเป็นส่วนต่อขยายกาลังการผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารคาด
ว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556
 เดือนสิงหาคม 2554 บริษัทอนุมัติให้ บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด เพิ่มทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว อีก 1,300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ทาให้ บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก
จากัด 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
มูลค่า ที่ต ราไว้ ของบริษั ทจาก 1,000 บาทต่อ หุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อ หุ้น และมีม ติใ ห้เ พิ่ม ทุน จด
ทะเบียนของบริษัทจาก 220 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 112
ล้า นหุ้ น มูลค่า ที่ต ราไว้ หุ้น ละ 0.50 บาท เพื่อ เสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ นจ านวนดัง กล่ าวให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปจานวน 108 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จานวน
4 ล้านหุ้น พร้อมทั้งมีมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ปัญจ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)” ตัวอักษรย่อ “PJW”

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
บริษัท มิลล์แพค จากัด ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1379(5)/2556 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 26 กันยายน
2554
เดือนธันวาคม 2554 บริษัทอนุมัติให้ บริษัท มิลล์แพค จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วอีก
15,000,000 บาท ทาให้ บริษัท มิลล์แพค จากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 30,000,000
ล้านบาท
เดือนธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรกับสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
บริษัท มิลล์ แพค จากัด (สาขาสมุทรสาคร) ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อ สิทธิประโยชน์
จากการยกเว้นอากรนาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ในเดือนธันวาคม 2554
บริษัทได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 1745(2)/2555 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 16 มกราคม 2555
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 220 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัทเปิดทาการซื้อขายหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
เป็นวันแรก
บริษัท มิลล์แพค จากัด ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1882(5)/2555 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 3 เมษายน
2555
บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพื่อขยายกาลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยาน
ยนต์รวมทั้งลงทุนในโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ที่นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 จัง หวัดชลบุรี โดยได้ รับการอนุ มั ติส่งเสริมการลงทุ นจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมวันที่ 15 ตุลาคม 2556
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น ภายใต้ชื่อบริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
1,000,000 บาท
บริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด จาก 2.2 เป็น
2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นภายใต้ชื่อ “บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด” เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2557 เพื่อประกอบธุรกิ จผลิต และจ าหน่า ยบรรจุภัณฑ์ สาหรั บอาหารและเครื่ องดื่ม โดยมีทุนจด
ทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิก “บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จากัด ” เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ภายใต้
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ปี


2558







การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
“บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด”
บริษัทได้รับรางวัล SET Award บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top
Corporate Governance Report Awards) ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิม 276,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 287,040,000.00บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 22,080,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
11,040,000.00 บาท
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 276,000,000.00 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
บริษัทได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 17 มีนาคม 2558
บริษัทได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริมวันที่ 23 มีนาคม 2558
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 การประกอบธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่
มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักในแต่ละ
อุตสาหกรรมและผู้บริโภคโดยทั่วไป การผลิตสินค้าของบริษัทจะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า
(Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ
ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ผลิต ภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิต มี
หลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสินค้าต่างๆได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับ
ใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตมา
จากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน(Polypropylene)
ปัจจุบันบริษัทและบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ ั้งอยูท่ ี่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ ั้งอยูท่ ี่อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ ั้งอยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ ั้งอยูท่ ี่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนาไปใช้งาน ซึ่งแบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 – 2558
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
เป็นดังนี้
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมศิ าสตร์

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,958.97 92.57
150.19
7.10
2,109.16 99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00
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ปี 2557
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
ล้าน ร้อยละ
2,140.36 93.04 2,540.58
93.17
บาท
ละ
154.55
6.72 180.45
6.62
2,294.91 99.75 2,721.03 99.78
5.64
0.25
5.87
0.22
2,300.55 100.00 2,726.90 100.00

16

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลืน่
ภาชนะบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและน้ายา
เคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,280.53 60.51 1,364.6 59.32
288.59 13.64 326.357 14.18
246.44 11.64 238.16 10.35

ปี 2558
ล้าน ร้อยละ
1,352.1
49.59
บาท
333.144 12.22
274.32 10.06

293.60 13.88
2,109.16 99.67
7.05
0.33
2,116.21 100.00

761.43 27.93
2,721.0 99.78
5.873
0.22
2,726.9 100.00
0

365.73 15.90
2,294.9 99.75
5.641
0.25
2,300.5 100.00
5

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตนั้น แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้
งานของลูกค้าได้ดังนี้
ก) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นหลากหลาย บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอนและถัง ในขนาดและรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่
ขนาดเล็กที่มีขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุนมและนมเปรียว บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนม
เปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว โดยบริษัทได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมา
ต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด(Clean Room) และแยกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและแบคทีเรีย
และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้มีขนาด
บรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค) บรรจุภัณฑ์พลาสติกส้าหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ายาเคมี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาทาความสะอาด
และน้ายาเคมี ได้แก่น้ายาล้างห้องน้าและสุขภัณฑ์น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพืช
ยาฆ่าหญ้า บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุน้ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็นต้น
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ง)

ชินส่วนพลาสติกส้าหรับยานยนต์ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier
Supplier) โดยผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วน
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้าระบาย
ความร้อนสาหรับหม้อน้า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบ
เกียร์ เป็นต้น

จ) ชินส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ ตราสินค้า
ของค่ายรถยนต์ตา่ งๆ รวมทั้งให้บริการฉีดขึ้นรูป ชุป และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับบริษทั ซึ่งเป็นผู้ผลิต
รถยนต์ (Product Maker) ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์
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ได้รับยกเว้น
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4. ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับเงินปันผลที่
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น

ได้รับยกเว้น

บัตรส่งเสริมการลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2011-0-00-1-0 58-2010-0-00-1-0
วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสิรมการลงทุน
1 เม.ย. 2553 10 มี.ค. 2555
28 มี.ค. 2557 ยังไม่มีการใช้สิทธิ ยังไม่มีการใช้สิทธิ
วันครบอายุของบัตรส่งเสริมการลงทุน
31 มี.ค. 2560
9 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2564
เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ประเภท 6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไร
สุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 3 ปี
ส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น
2. ระยะเวลาที่สามารถนาผลขาดทุนในระยะเวลาที่
ได้รับการส่งเสริมไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้น
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อน อากรขาเข้าสาหรับ
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับลดหย่อน
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ตามมาตรา 28 ตามมาตรา 28 ตามมาตรา 28
ตามมาตรา 28
ตามมาตรา 29
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ตามมาตรา 28
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ได้รับยกเว้น
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ได้รับยกเว้น

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

ได้รับยกเว้น

1882(5)/2555
31 พ.ค. 2555
30 พ.ค. 2563

สาขา
สมุทรสาคร

1379(5)/2556
5 ต.ค. 2554
4 ต.ค. 2562

สาขา
กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิลล์แพค จากัด

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
มีสาระสาคัญดังนี้

 ประโยชน์และเงื่อนไขที่ได้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน

 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ที่มี
คุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพ
ของการให้บริการ โดยบริษัทให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ , การจัดหา
วัตถุดิบ, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่บริษัทผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน เป็นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะให้ความสาคัญตั้งแต่การ
ออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแล
กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว โดยบริษัท
จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษัทให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทางานของ
บริษัท

(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า

และในปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับมอบสินค้าในปริ มาณและเวลา
ที่ทันกับความต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บริษัทผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิต บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์

เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นหากมีความต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูง
ใจลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและในอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบ
ต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนั้นการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงจะทาให้
ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของ
บริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยเริ่มทยอยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance)
เข้ามาใช้ในปี 2543 ทาให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึ่งการรักษาความสามารถในการทากาไร
ของบริษัท
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(6)

ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้า
อาจมี ค วามต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง อย่ า งกระทั น หั น บริ ษั ท ก็ มี
ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะ
ยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและ
เพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
 การรัก ษาความลั บของลูกค้ า บริ ษัทให้ค วามสาคัญ กับ การรัก ษาความลับของลูก ค้า โดยบริษั ทจะ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทผลิต หรือ
ข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
และการทาธุรกิจของบริษัท นามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการ
ส่วนตัว

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
ทั่วไปที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายหลายช่องทาง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ดังนี้
- การจาหน่ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บริษัทดาเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด
ของบริษัทที่มีประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงาน
ฝ่ายการตลาดของบริษัทจะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าและทาให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครั้งอาจมีการ
ประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ายภายในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกัน
จัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นวิธีที่ลูกค้า ในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นใช้ใน
การคัดเลือกผู้ผลิต โดยมีทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทจะติดตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็นการประมูล
เฉพาะผู้ผลิตที่เคยผลิตให้แก่เจ้าของสินค้าอยู่ในปัจจุบัน (การประมูลแบบปิด) เพื่อให้ได้รับคัดเลือกและ
คาสั่งซื้อจากลูกค้า
- การจาหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษัทโดยตรง ลูกค้าของบริษัทบางรายมีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
จากบริษัทโดยตรง เนื่องจากได้รับคาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษัท
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 นโยบายการกาหนดราคา
บริษัทมีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
บวกอัตรากาไร (Cost Plus Pricing) ทั้งนี้ในการกาหนดราคานั้นมีทั้งแบบที่กาหนดร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า โดย
เจรจากาหนดราคาจาหน่ายร่วมกันตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต และแบบที่บริษัทต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขัน
กับผู้ผลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาจากราคาวัตถุดิบ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนและเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพีลีน ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าว
เป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็น Commodity ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบแต่ละ
ประเภทในตลาดโลก ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ย นแปลงได้ ดั งนั้น ราคาจาหน่า ยของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีการกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมี
การกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ายได้ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาอัตรากาไรขั้นต้น
ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มีเงื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้ก็ตาม แต่บริษัทก็สามารถเจรจาปรับราคา
จาหน่ายได้ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์
o การผลิตและการใช้กาลังการผลิต
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเทียนจิน 1 แห่ง
o วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และ
ชิงค์ฟิล์มโดยลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดิบที่ต้องการให้กับบริษัท
ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆที่บริษัทใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลีน(Polyethylene, PE)
เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE(High
Density) บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ามั นหล่อลื่น , บรรจุภั ณฑ์พลาสติกสาหรั บบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลีน(Polypropylene, PP)
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน ความชื้น
ได้ ดี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก ประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ ฝาปิ ด ขวด และ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิ ตบรรจุภั ณฑ์แ ละชิ้น ส่ วนพลาสติ กนั้ น ต้ อ งมี สีผ สมพลาสติ กเป็ นส่ วนประกอบที่ สาคั ญ
ร่วมกับเม็ดพลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดิบทั้งสองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คุ ณสมบัติทาง
กายภาพและสีที่ต้องการ
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3.

สติกเกอร์และชิงค์ฟิล์ม
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้กาหนดรูปแบบ ราคา และผู้ผลิตสติกเกอร์และชิงค์
ฟิล์มโดยให้บริษัทเป็นผู้ติดต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทั้งหมดบริษัทซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ มีเพียง
เม็ดพลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ด
พลาสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของน้ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่
ตลอดเวลา บริษัทตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงคอยติดตามสถานการณ์ราคา
และปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ
แผนการผลิตของบริษัททั้งปริมาณที่ต้องการและในระยะเวลาที่กาหนด

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตัดออกจากชิ้นงานที่ผลิตสาเร็จซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถ
นาไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่
บริษัทได้กาหนด สาหรับถุงพลาสติกและกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสินค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลาย
ครั้งจนกว่าจะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อีกนั้น บริษัทก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวที่ชารุ ด
ให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
แม้ว่าบริษัทมีโรงงานของบริษัท 2 โรงงานที่ไม่ได้ตั้งในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่ต้องอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการผลิตของบริษัทก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฎิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท

 สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
1

สภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับ
ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2557 การขยายตัวที่เพิม่ ขึ้นจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการ
ขยายตัวการลงทุนของภาครัฐซึง่ ขยายตัวร้อยละ 41.4 จากโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และระบบขนส่งทางถนน
รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับการใช้อัตรากาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 63.4 อย่างไรก็ดี ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะชะลอตัว หากประเทศไทยยังมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การก่อสร้างเพิ่มเติมในรัฐวิสาหกิจทีข่ ยายตัวร้อยละ 23.9
รวมถึงการสนับสนุนสิทธิพิเศษด้านการลงทุน ให้กบั ภาคเอกชน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ มาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดนัก
ท่องเทียว ส่งผลให้ปี 2558 ที่ผ่านมามีรายรับจากนักท่องเทียว และจานวนนักท่องเทีย่ วที่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.7 และ 18.5
ตามลาดับ มาตรการต่างๆเหล่านี้ ล้วนส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)

-----------------------------------------------------------1
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณความต้องการใช้ยานยนต์ จากปัจจัยเชิง
บวกของราคาน้ามันที่ราคามีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา รวมถึงแรงกระตุ้นจาก
การเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ส่งผลให้ในไตรมาส 4 ซึ่ง
เป็นไตรมาสสุดท้ายของปี มีปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่งปรับลดลงร้อยละ11.9 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 24.6 ใน
ไตรมาสก่อน
3

ปริมาณการผลิตและจาหน่ายรถยนต์
(หน่วย :แสนคัน)
การผลิต
(%YOY)
จาหน่ายรถยนต์รวม
(%YOY)
จาหน่ายรถยนต์นั่ง
(%YOY)
ปริมาณการส่งออก
(%YOY)

2554
14.58
-11.40
7.94
-0.78
3.60
3.98
7.36
-17.89

2555
24.54
68.32
14.25
79.52
6.65
84.57
10.23
39.07

2

2556
24.57
0.14
13.26
-6.98
6.28
-5.66
11.28
10.27

2557
18.80
-23.49
8.82
-33.52
3.70
-41.11
11.28
0.00

2558
19.12
1.71
8.00
-9.29
3.16
-14.37
12.04
6.81

และจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ทาให้ภาคการค้าส่งค้าปลีกในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ
5.5 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสที่ 3 โดยการค้าส่งสินค้าไม่คงทนเช่น ยาสูบ น้าหอม เครื่องสาอาง มี
การปรับ ตัว เพิ่ มขึ้ น ในด้ านการค้ าปลี ก ดัช นีก ารค้า ปลี ก ในหมวดรถยนต์เ พิ่ มขึ้ นทั้ งในส่ วนยานยนต์ การขาย แ ละ
บารุงรักษา ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับการผลิตและจาหน่ายรถยนต์ที่เริ่มปรับตัวและเข้าสู่สภาวะ
ปกติมากขึ้นโดยการผลิตหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สอดคล้องกับคาสั่งซื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยเชิงบวก
ต่างๆ และการส่งออกยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์
2
แนวโน้มเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ในปี 2559 คาดว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มยูโรโซนจะเป็นไปอย่างล้าช้า ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
กาลังพัฒนาจะมีภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ในเกณฑ์ต่า ในขณะที่ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในขณะที่ประเทศสาคัญอื่นๆ ยังดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่า งต่อเนื่อง สาหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการ
ปรับตัวที่ดีขึ้นจาการเร่งขึ้นของอุปสงค์ภาครัฐจากการใช้งบประมาณเพือ่ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับการ
การอ่อนค่าของเงินบาท ราคาน้ามันที่อยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ ยว เป็นปัจจัย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7
จากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจากัด
ของการฟื้นตัวจากภัยแล้ง และการฟื้นต้วอย่างล่ าช้าของราคาสินค้าเกษตร ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ดีขึ้นจากร้อยละ 2.2 มาจากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
แนวโน้มของเศรษฐกิจตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้น่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไร
ก็ดี ปัจจัยจากการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพาสามิตที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 ทาให้ช่วงต้นปีมียอดขายใน
ส่วนชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ลดลง แต่คาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลัง จะมีการปรับต้วสู่ภาวะ
ปกติมากขึ้นของตลาดรถยนต์ในประเทศ จากการปรับตัวและจัดโปรโมชั่นของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสนับสนุนการขายในช่วง
ปลายปี
-----------------------------------------------------------2
3

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สาหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับน้ามันหล่อลื่น คาดว่าจะมีการขยายตัวค่อนข้างมาก จากราคาน้ามันที่ลดลง
และได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจากภาวะภัยแล้งจะส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร อย่างไรก็ดี จากนโยบานการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจทาให้เกิดภาวะการแข่งขันขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงมีการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิต และการบริการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้า และเพื่อรักษาตาแหน่ง
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมไว้เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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ปัจจัยความเสี่ยง
ทางบริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ และพิจารณาติดตามผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยง
ต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการอยู่เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิผล บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ย งและแต่งตั้งคณะทางานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรว จสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัท สรุป
ได้ดังนี้
1. ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
อุตสาหกรรมพลาสติ กนับเป็น อุตสาหกรรมหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบจากราคาน้ามัน เนื่อ งจาก อุต สาหกรรม
พลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้าในการ
ผลิตพลาสติก ดังนั้นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ได้แก่เม็ดพลาสติก ที่ถือเป็นต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกจึง
แปรผันโดยตรงกับราคาน้ามันปิโตรเลียมในตลาดโลก อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก เริ่มมีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามราคาน้ามันดิบ เนื่องจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
จากอุปทานของเม็ดพลาสติกที่เริ่มตึงตัว เนื่องจากยังไม่มีการเปิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรายใหม่ๆ ขึ้นมา ในขณะที่
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการขยายตัว และมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกในปีที่ผ่านมาลดลงค่อน
ข้างช้าและไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับการลดลงของราคาน้ามันดิบ
ในการบริหารความเสี่ยงของความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกถึงแม้ว่าราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึ้นลงตามราคา
วัตถุดิบได้ แต่การปรับราคานั้นก็ไม่สามารถกระทาได้ทันที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอปรับราคากับลูกค้า ทา
ให้ในระหว่างนั้นบริษัทต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ที่มองว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงมีข้อจากัด และมีนโยบายทางการเงินที่ต้องดาเนินอย่างระมัดระวัง ในขณะที่ประเทศใน
กลุ่มยุโรป รวมถึงประเทศจีนและญี่ปุ่นยังมีแรงกดดันและมีภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงข้อตกลงในการกาหนดกาลัง
การผลิตน้ามันของผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่มโอเปก ประกอบกับกระทบการส่งออกน้ามันดิบของอิหร่านที่เพิ่มขึ้น ตามการ
บรรลุข้อตกลงชาติมหาอานาจตะวันตก (P5+1) ล้วนมีผลต่อการคาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานน้ามันจะมีทิศทางที่ผัน
ผวนและส่งผลกับราคาเม็ดพลาสติกในปี 2559 นี้
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการติดตามสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติกอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาว่าจะไปในทิศทางใด และนามา
วางแผนเพื่อประกอบการสั่งซื้อ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาและการพิจารณา
นาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจโลกและในประเทศ
จากความไม่แน่นอนในภาวะของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ถึงแม้ว่าว่าจะมีการปรับตัวใน
ทิศทางดีขึ้น แต่เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังคงพึ่งพิงการส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย เมื่อเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่
ภาวะชะลอตัว ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีการเติบโตอย่างเปราะบาง อีกทั้งปั ญหาเศรษฐกิจใน
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หลายประเทศในยุโรปก็ยังไม่คลี่คลาย และเศรษฐกิจเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ที่เริ่มส่งสัญญาณการ
เติบโตในอัตราที่ชะลอตัว โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกและการลงทุน และหลายๆประเทศเริ่มพิจารณาที่จะใช้นโยบาย
ทางการเงินและการคลังผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
ทั้งนี้ จากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยที่
ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัว และเป็นข้อจากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ล้วนส่งผล
ให้เกิดกาลังซื้อที่ลดลงและมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลยังมีมาตรการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาครัฐยังเป็นไปตามแผน
นโยบายเศรษฐกิจในปี 2559 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการลงทุนของภาคเอกชน เหล่านี้จะช่วยประคับประคองการ
ขยายตัวเศรษฐกิจในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากนัก
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นแรงกดดันในด้านการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Growth) ใน
อนาคตของบริษัท ที่มีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งใน
ส่วนตลาดน้ามันเครื่อง บรรจุภัณฑ์นม สินค้าอุปโภคบริโภค และน้ายาเคมี บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
กระจายสัดส่วนของรายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มีการกระจุกตัว ทั้งในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและ
สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีอัตราการเติบโตที่ดีโดยไม่ผันแปรไปตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มากนัก
การเพิ่มสัดส่วนยอดขายของบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์นมที่มีการส่งออกทางอ้อม
ไปยังประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศในละตินอเมริกา และสิงคโปร์ การ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ การตั้งโรงงานบรรจุภัณฑ์น้ามัน หล่อลื่นที่ประเทศจีน รวมไปถึงการบริหาร
นโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้
ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีความเข้มแข็งทางการเงินที่เพียงพอและรองรับความไม่แน่นอน
และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต
3. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ผลิตรายใหม่
เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการ
ดาเนินธุรกิจไม่มีความซับซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรือแม้กระทั่ง
บริ ษัท ลูก ค้า หากมีค วามคิ ดที่ จะตั้ง โรงงานผลิ ตบรรจุภั ณฑ์พ ลาสติ กเอง ก็ สามารถทาได้ อี กทั้ งการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็ทาให้ตลาดมีความเป็นเสรีมากขึ้น อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่งผลให้มี
ผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทาให้ความเสี่ยงที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนั้นค่อนข้างมีความเป็นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วน
ใหญ่ค านึ งถึ งคุ ณภาพของสิ นค้ ามากกว่ าที่ จะพิจ ารณาถึง แค่ ปัจ จัย ด้า นราคาเพีย งอย่า งเดีย ว และบริษั ทก็ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนนี้ได้ดีมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการส่งเสริมการทาวิจัยและพัฒนา
รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วย
ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม
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4. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษัทและลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระยะสั้นอายุ ประมาณ
1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มีการทาสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติ
โดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกค้าที่บริษัทได้รับงานจากการประมูลแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุ
สั ญ ญา ลู ก ค้ า ก็ อ าจจะต่ อ สั ญ ญาหรื อ จั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ ผ ลิ ต รายใหม่ จึ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ เสี ย ลู ก ค้ า ได้
อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาอยู่ในระดับที่ต่ามาก เนื่องจากลูกค้ามี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา และความสามารถที่จะขยายกาลังการ
ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นั้นความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับ
ต่ามากเช่นกันเนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ หรือมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ ซึ่ง อายุของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 – 7 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม ประกอบกั บ ต้ อ งใช้ เ วลานานในการทดสอบคุ ณ ภาพการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นของ
ผู้ประกอบการจนกว่าจะมีความมั่นใจที่จะส่งคาสั่งซื้อสินค้า ซึ่งหากบริษัทยังดาเนินการผลิตให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
สัญญา ผู้ผลิตรถยนต์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อ อย่างไรก็ดี บริษัทมีลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
และไม่มียอดลูกค้ารายใดที่มียอดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ที่ไม่
มีสัญญาระยะยาว
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน การใช้นโยบายทางการเงินผ่านทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การ
ใช้มาตรการคิวอีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือแม้แต่ใน
เอเชียที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนและญี่ปุ่น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความผันแปรไปตาม
สภาวการณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาเข้าหรือผู้ส่ งออกจะต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ
ถึงแม้ว่าบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก เนื่องจากรายได้หลักเป็น
รายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้นาเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบบางชนิด ที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การ
อ่อนค่าของเงินบาทหรือการแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่ค้านั้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท ทาให้
บริษัทต้องแบกรับต้นทุนที่มากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มีการศึกษาบท
วิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มีการเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือการทาสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรือสภาวะที่เห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือ
ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกระจายรายได้ โดยการส่งออก
ชิ้นงานพลาสติกของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของ
ค่าเงินบาทที่มีความผันผวนรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆ เริ่มมีการตระหนักถึง
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
100% โดยพลาสติกชีวภาพ ถือเป็นพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสับ
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ปะหลัง และอ้อย เป็นต้น ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกระแสการบริโภค
อาจนามาซึ่งผลกระทบต่ อบริษัท บริษัทจึ งต้องมีก ารเตรี ยมความพร้อมเพื่ อรับมือ การเปลี่ ยนแปลงที่อาจจะเกิด ขึ้ น
เหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับพลาติกทั่วไปนั้นมีไม่มากนัก และราคาต้นทุนของ
พลาสติกชีวภาพยังสูงกว่าพลาสติกทั่วไปอยู่มาก เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร จึงมีต้นทุนจากการเพาะปลูก
ในขณะที่พลาสติกทั่วไปที่ผลิตมาจากน้ามันฟอสซิลไม่มีต้นทุนการเกิดน้ามัน มีเพียงเรื่องการขุดเจาะและการขนส่งเพื่อ
นามาแปรรูป และเรื่องของการมีขนาดของการผลิตที่ใหญ่มาก ทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale)
นอกจากนั้นคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพก็ยังไม่เท่ากับพลาสติกทั่วไปถึงขั้นที่สามารถทดแทนกันได้ อย่างสมบูรณ์
ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณสมบัติบางประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง
ของผู้บริโภค และมีการเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านั้น (Niche Market) อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการศึกษาและดู
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและทิศทางการขยายการลงทุนต่อไปใน
อนาคต หากมีศักยภาพและมีตลาดรองรับ
7. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 60
บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 65.59 ณ วันที่
10 มีนาคม 2559 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวมีอานาจในการ
ควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่อง ที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดให้ต้องได้รับเสียงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่าง
เหมาะสมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน
เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั่นกรองวาระที่จะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทางานของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้ นราย
ใหญ่ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอานาจควบคุม รวมถึงบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท

: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิติบุคคล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน 574,080,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

: 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน 574,079,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับยานยนต์ที่มคี ุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยใช้กระบวนการผลิต
หลัก 2 ประเภท คือ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding)
และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของ
ลูกค้าแบบครบวงจร

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018 โทรสาร: 0-2898-0633

โรงงำนสมุทรสำคร

: เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1
โทรสาร 0-2150-5987, 0-3483-9320

โรงงำนชลบุรี

: นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3834-7187-8, 0-3834-7188
โทรสาร 0-3834-7189

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทั่วไป)

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153
อีเมลล์ ir-pjw@pjw.co.th

ติดต่อเลขำนุกำรบริษัท

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ : โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 176
: อีเมลล์ ac-secretary@pjw.co.th
(สาหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกากับดูแลกิจการที่ดี )
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
: บริษัท มิลล์แพค จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 12,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,500 บาท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018 โทรสาร 0-2898-0633
: บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพือ่ บรรจุน้ามันหล่อลื่น
ให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อบริษัท
: บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2150-5988 โทรสาร 0-2150-5987
ประเภทธุรกิจ
: ฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
ชื่อบริษัท
: บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิจ

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

ชื่อบริษัท
: บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว : 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ

: Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78 Taihua Road,
Tianjin Economic-Technologic Development area,
Tianjin, China 300400
โทรศัพท์ (+86) 22-2532-7703 โทรสาร (+86) 22-2532-8323
: บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น สาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080

ที่ปรึกษำกฏหมำย

: บริษัท วำยู แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799

******************************************************************************************************************************
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่
แสดงไว้ในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์
ของบริษทั ที่ www.pjw.co.th
******************************************************************************************************************************
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BOARD OF DIRECTORS

01
ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
: ประธ�นกรรมก�ร
: กรรมก�รอิสระ

04
น�ยวิวรรธน์ เหมมณฑ�รพ
: กรรมก�ร

07
น�งส�วจรัญญ� แสงสุขดี
: ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจก�ร
: กรรมก�รอิสระ

02

03

น�ยคงศักดิ์ เหมมณฑ�รพ
: รองประธ�นกรรมก�ร
: กรรมก�ร

น�งม�ลี เหมมณฑ�รพ
: กรรมก�ร

05
น�ยส�ธิต เหมมณฑ�รพ
: กรรมก�ร

06
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑ�รพ
: กรรมก�ร

08
รศ.ดร.เอกชัย นิตย�เกษตรวัฒน์
: กรรมก�รตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจก�ร
: กรรมก�รอิสระ

09
น�ยณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
: กรรมก�รตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจก�ร
: กรรมก�รอิสระ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ดำ�ริ
น�ยคงศักดิ์
น�งม�ลี
น�ยวิวรรธน์
น�ยส�ธิต
ดร.พิรุฬห์
น�งส�วจรัญญ�
รศ.ดร.เอกชัย
น�ยณัฐวุฒิ

สุโขธนัง
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
แสงสุขดี
นิตย�เกษตรวัฒน์
เขมะโยธิน

ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�รอิสระ
รองประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการ
1.
2.
3.

น�งส�วจรัญญ� แสงสุขดี
รศ.ดร เอกชัย นิตย�เกษตรวัฒน์
น�ยณัฐวุฒิ
เขมะโยธิน

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.เอกชัย
น�งส�วจรัญญ�
น�ยณัฐวุฒิ
น�ยวิวรรธน์
น�ยส�ธิต
ดร.พิรุฬห์

นิตย�เกษตรวัฒน์
แสงสุขดี
เขมะโยธิน
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ

ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.

ดร.ดำ�ริ
น�ยณัฐวุฒิ
น�ยวิวรรธน์

สุโขธนัง
เขมะโยธิน
เหมมณฑ�รพ

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
กรรมก�ร
กรรมก�ร

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.

น�ยวิวรรธน์
น�ยส�ธิต
น�งม�ลี

เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ
เหมมณฑ�รพ

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�ร
กรรมก�ร
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2530 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
574,080,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ 574,079,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชือ่ ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559
จานวน (หุ้น) ร้อยละ

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

114,797,874

20.00

2.

นายคงศักดิ์

เหมมณฑารพ

106,169,439

18.49

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

75,225,360

13.10

4.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

42,661,428

7.43

5.

ดร.พิรุฬห์

เหมมณฑารพ

35,688,640

6.22

6.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

1,986,504

0.35

376,529,245

65.59

รวม
กองทุนที่อยูใ่ น 10 อันดับ
1.

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

15,804,532

2.75

2.

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

12,745,008

2.22

3.

กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

8,143,148

1.42

36,692,688

6.39

จิระกรานนท์
กฤษราลัมณ์

8,441,200

1.47

8,166,200

1.42

รวม

16,607,400

2.89

144,250,612

25.13

574,079,945

100.00

รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยูใ่ น 10 อันดับ
1.
2.

นายวิเชียร
นายราเชน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
 กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ /
กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ
9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ

จานวนหุ้นทีถ่ ือ
จานวนหุ้นที่
ณ วันที่
เปลี่ยนแปลง
31 ธ.ค.2557
552,000,000

จานวนหุ้นทีถ่ ือ สัดส่วน
ณ วันที่
การถือหุ้น
31 ธ.ค.2558
(%)
574,079,945

250,000
102,086,000
110,382,572

10,000
4,083,439
4,415,302

260,000
106,169,439
114,797,874

0.05%
18.49%
20.00%

72,154,000

3,071,360

75,225,360

13.10%

42,661,428

-

42,661,428

7.43%

34,316,000
250,000

1,372,640
10,000

35,688,640
260,000

6.22%
0.05%

150,000
250,000

6,000
10,000

156,000
260,000

0.03%
0.05%

 ผู้บริหารระดับสูง
1. นางพริม ชัยวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี
350,000
14,000
364,000
0.06%
และการเงิน / เลขานุการบริษัท
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ –
350,000
14,000
364,000
0.06%
สาขาชลบุรี
3. นางกรรณิกา เจนจุลพร
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ –
300,000
(44,000)
256,000
0.04%
สาขาสมุทรสาคร
4. นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
ผู้อานวยการสายงานการตลาด –
350,000
14,000
364,000
0.06%
สาขาสมุทรสาคร
5. นายอัษฎา แก้วรักษ์
ผู้อานวยการสายงานการตลาด –
127,000
5,080
132,080
0.02%
สาขาชลบุรี
6. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
ผู้อานวยการสายงานวิจัย
350,000
14,000
364,000
0.06%
และพัฒนา
7. นางสาวนิชาลักษณ์
ผู้อานวยการสายงาน
เหมือนเผือก
ประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : จานวนหุ้นที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการรับหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558
อนุมัติจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถอื หุ้นในอัตรา 25 หุ้มเดิม : 1 หุ้นปันผล

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

37

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นติ ิบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
บริษัทย่อยอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2554

0.37

0.18

(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)
-

2555

0.35

0.15

-

44.81

2556

0.18

0.10

-

54.63

2557

0.03

-

25 : 1

66.01

*2558

0.18

0.10

-

55.92

ปี

67.43

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติจ่ายเงินปันผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานปี 2558 และจากกาไรสะสม แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยให้
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความ
หลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมี
กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน ในการบริหารงานมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุ ลอานาจ โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่ไ ด้เป็นบุคคลเดี ยวกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2558 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการ
(ครั้ง)

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6/6

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

6/6

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 1/

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
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รายชื่อ
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ตาแหน่ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ
(ครั้ง)
6/6

6/6

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1/ นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไป
นั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระ มีวาระในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกากับดู แลกิจการ
ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก รรมการอิ ส ระเหล่ า นั้ น อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง กลั บ เข้ า มาด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปได้ อี ก หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท จด
ทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. จัด ให้ มี การท ารายงานทางการเงิ น ของบริ ษัท ณ วัน สิ้ น สุ ดรอบระยะเวลาบั ญ ชี ของบริ ษัท ซึ่ ง ผู้สอบบั ญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน และพิจารณาทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
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4. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ
เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร และคณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ ง การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ข องคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทา
ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษั ทหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว
6. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. กากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
8. จัดให้มีการทาจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าว
อย่างจริงจัง
9. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกากับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
10. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
11. กากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
2. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระสาคัญ
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลั่นกรองวาระ
ประชุมในแต่ละครั้ง
4. เป็นประธานเพื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย
เท่ากัน

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะผูบ้ ริหารจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้
รายชือ่
ตาแหน่ง
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
3. นางพริม ชัยวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาชลบุรี
5. นางกรรณิกา เจนจุลพร
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาสมุทรสาคร
6. นางสาวฐิติมา ตันติวฒ
ุ ิกุล
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
7. นายอัษฎา แก้วรักษ์
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาชลบุรี
8. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
9. นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก
ผู้อานวยการสายงานประกันคุณภาพ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. ดู แ ล บริ ห าร ด าเนิ น งาน และปฏิ บั ติ ง านประจ าตามปกติ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่ง
คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
3. จัดทาและนาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน
เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
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4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากาหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อ
กาหนด ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความ
คืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงิน
ลงทุ นที่ สาคัญ เพื่ อประโยชน์บ ริษั ท และ การท ารายการอื่น เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัท ซึ่ งอ านาจการอนุมั ติ
ดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน
และกาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอานาจ
อนุมัติการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตั้งนางพริม ชัยวัฒน์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15
และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดู แ ลให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บและข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมการ
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3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3.4 รายงานประจาปีของบริษัท
3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 กรรมการ
บริษัทพิจ ารณากาหนดค่า ตอบแทน โดยมีค ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของ
บริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน กับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และ
อ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิ จารณ
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี
o ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
เป็นวงเงินจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. เบี้ยประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ)
3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

จานวนเงิน
25,000 บาทครั้ง/คน/
15,000 บาทครั้ง/คน/
15,000 บาทครั้ง/คน/
15,000 บาทครั้ง/คน/
10,000 บาทครั้ง/คน/
10,000 บาทเดือน/คน/
1,000,000 บาท
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ที่จา่ ยในปี 2558
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ที่จ่ายในปี 2558
รายชื่อ

บริษัท

จานวนครั้งที่ประชุม ปี 2558
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ
3.นางมาลี เหมมณฑารพ
4.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ 1/
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตวัฒน์
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
รวม

6 ครั้ง
150,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
630,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ
บริหาร
ความเสี่ยง
4 ครั้ง
60,000
40,000
40,000
140,000

3 ครั้ง
1/
10,000
30,000
30,000
20,000
45,000
30,000
165,000

สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน2/
2 ครั้ง
45,000

30,000

30,000
105,000

เฉพาะกรรมการอิสระ
ค่าตอบแท
โบนัส
นราย
เดือน
120,000
120,000
120,000
120,000
480,000

250,000

200,000
200,000
200,000
850,000

รวม
(บาท)

565,000
60,000
60,000
100,000
90,000
90,000
460,000
465,000
480,000
2,370,000

หมายเหตุ :
1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
2/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

o ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (D&O)
 ผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ดาเนินการทบทวนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ เพือ่ เป็นการรักษาผู้บริหารที่
สาคัญของบริษัท โดยค่าตอบแทนต่างๆ ของผู้บริหารประกอบด้วย
o ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

จานวนราย

ปี 2558
จานวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

111/

41,980,191.94

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

111/

1,857,810.89

หมายเหตุ:
1/ ผู้บริหารจานวน 10 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร 1 ท่าน ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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o ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทมีก ารทาประกันภัยสุ ขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่งแก่ผู้บ ริหารระดับสูง บริษัทไม่ มี
นโยบายให้ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารจานวน 10 ท่าน) จานวนทั้งสิ้น
1,595 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
สายงานหลัก
จานวนพนักงาน
สายงานบริหารและสานักงาน
182 คน
สายงานการตลาด การวิจยั และพัฒนา
65 คน
สายงานบริหารการผลิตและการผลิต
1,348 คน
รวม
1,595 คน
 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงิน
สมทบกองทุนทดแทน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ
รายละเอียด
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2557
1,479 คน
364.97 ล้านบาท

ปี2558
1,595 คน
434.05 ล้านบาท

 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จากัด และได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทมีการทาประกันภัยสุขภาพให้กับพนักงานในระดับจัดการและวิศวกรขึ้นไป
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ยิ่ง และเป็นหัวใจสาคัญที่เกื้อกูลให้การดาเนินธุรกิจ ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน อันจะ
ทาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท รวมถึงการ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจาปีทั้ง
ภายในและภายนอก
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-

การฝึกอบรมภายใน
เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งบริษัทกาหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทางานในส่วนต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความสามารถซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติงาน โดยบริ ษัทจัด ให้มี ก ารฝึ กอบรมภายในแก่
พนักงานครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างสม่าเสมอ

-

การฝึกอบรมภายนอก
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมนาต่างๆ ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก
เพื่อเพิ่มความรู้หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถนามาปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้

บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศ้กยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้ านความสามารถหลักขององค์ก ร (Core Competency) ความสามารถเชิ งบริห ารและการเป็น ผู้น า
(Managerial Competency) เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามสาคั ญ ต่ อ ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้
การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และปรั บปรุงให้สอดคล้อ งกั บสถานการณ์ปั จจุบั น เพื่ อยกระดับการดาเนิน การที่มี อยู่ แล้ว ให้มีค วามเป็ นระบบ
มาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษัท เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดู แล
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน
Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตาม และดาเนินการอย่างเคร่งครัดสม่าเสมอ
โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติ มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและ
มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน
บริ ษั ท ตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ในสิ ท ธิ ขั้ นพื้ นฐานต่ างๆ ของผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ งในฐานะของนั กลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็น
ในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดทุกครั้ง และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3. มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้ นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัท
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1.4. บริษัทจัดอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
1.5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดื อนธัน วาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ ยวข้อ งกับวาระการประชุม สามั ญผู้ถือ หุ้นประจาปี
ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pjw.co.th ในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์
1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.7. ก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยพร้ อ มทั้ ง ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละระบุ ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่ว งหน้าก่อนการประชุม 2
ชั่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตั้งคาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
อย่างแท้จริง
2.5. บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. บริษัท ได้จัดให้มีการบั นทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือ
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หุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม
3.2. บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ค ว ร
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริษัทแจ้งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและ
ก่อนเริ่มการประชุม
1.3. บริษัทจัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษา
อังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
2.1. บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ป
ไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็น ประโยชน์
อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
2.2. รวมทั้ งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม วาระการประชุม ในที่ ประชุ มโดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบล่ว งหน้ า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1. บริษัทมีการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติ ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย
บริษัทได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูล
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ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้เผยแพร่และกาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมู ลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่
สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee
ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจาปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริษัทได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
3.3. บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ต ลอดจนการเลิกจ้าง การ
พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1. บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการ
เรื่องการมีส่ว นได้เ สียอย่า งโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจ ารณาธุ รกรรม
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่งทางการเงินและความ
ยั่งยืนของกิจการ
1.

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม
และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์
ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิทธิทางการเมือง สิทธิ
มนุษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

: ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและไม่กระทาการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อ ง รวมทั้งยึดมั่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน

: จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็น
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณค่ า อย่ า งยิ่ ง และเป็ น หั ว ใจสาคั ญ ที่ เ กื้ อ กูล ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้ามีความมั่นคงใน
อาชีพ รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมและปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทางาน
รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

ลูกค้า

: มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า /บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ลู ก ค้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด มี ก ารพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ สูง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นา
ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าและเจ้าหนี้

: คานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกาที่
กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือ
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จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมรวมถึงการชาระคืนตามกาหนด
เวลาการดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้า
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในการคัดเลือกคู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ขาย ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ โดยปฏิบัติ
ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผู้ส่งมอบ และการพัฒนาผู้ส่งมอบ
คู่แข่ง

: ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่กีด
กันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

: ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่
ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ชุ ม ชน สั ง คม และ : มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคานึงถึง
การดาเนิน ธุ รกิ จ ที่ จะมี ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การปฏิ บัติ ง านและการตั ด สิน ใจ การ
ดาเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัท
ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีการ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่
บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
2.

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่
ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
และได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษัท เพื่อเป็นการให้ความรู้ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย
1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
2) นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
3) นโยบายว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
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4) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน
บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 3
ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
1) กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น ประเมินระดับความเสี่ยงในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนาไปใช้ทบทวน
และปรั บ ปรุ ง มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของบริ ษั ท ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปได้
ดังนี้
-

จัดให้มีการฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-

จัด ให้มี ก ระบวนการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

-

จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย
ช่ อ งทาง และให้ ค วามคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยมี ก ารก าหนดขั้ น ตอนการ
ดาเนินการไว้เป็นมาตรฐาน (ให้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อ
ร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัท)
3) แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปได้ดังนี้
-

กาหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-

กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กาหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ

-

3.

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยยึดหลักความเสมอภาคและความ
ยุ ติ ธ รรม ตลอดจนมุ่ ง เน้ น ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ภ ายในองค์ ก รเป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น พนั ก งานผู้ ยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องกับคาร้องทุกข์ ที่กระทาไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่ งใหญ่แก่บริษัท และพนักงานเป็น
ส่วนรวม ดังนั้น พนักงานผู้ยื่นคาร้องทุกข์ พนักงานผู้ให้ถ้อยคา ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใด
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และพนักงานที่เป็นผู้พิจารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิด
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ข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัทก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ
หรือดาเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบริษัท จะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
เพื่อดารงไว้ซึ่งบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้
1. CG Report ของบริษัท สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130 ต่อ 153 และ 176
- E-mail : cgreport@pjw.co.th
2. สานักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
- ที่ สานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. สานักตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
- โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130 ต่อ 176 และ 168
- โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่ สานักงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
4. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1) E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : auditcommittee@pjw.co.th
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ Email : ac-secretary@pjw.co.th
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพิจารณาสอบสวนและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
2) จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ สาหรับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่ จะเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็ปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดย
เปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลรายงานประจาปี งบการเงิน นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตค อร์รัปชั่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท
บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทา
ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการ
ดาเนินงานของบริษัททุก ไตรมาสและประจาปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน
นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการ
นี้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : -คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ที่ สามารถเอื้ อ
ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาท
สาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจน
ดาเนินกิจ การของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความหลากหลายทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้าน
การบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการและเพศ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1
ใน 3 ของกรรมการทั้ ง คณะ ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ และมี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระที่เป็น
ผู้หญิงจานวน 1 ท่าน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร) และ
กรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ) ทั้งนี้
จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกาหนดระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
ต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม
ตามข้ อบั ง คั บ ของบริษั ท ก าหนดไว้ว่ า ในการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ทุก ครั้ ง กรรมการจะต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่ว นปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากั บ ดูแ ลกิ จ การ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงาน
ประจา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการ
ดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน
5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้
ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รวมบริษัทย่อย ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้ อ งทราบ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง
แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นาและมีส่วนสาคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท
อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ เป็นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุนและค าแนะนาในการดาเนิน ธุรกิจ ของฝ่ายจัดการผ่า นทางประธานเจ้า หน้า ที่บริ หารอย่า ง
สม่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบ
อานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร
ได้เข้าใจถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม
นโยบายที่กาหนด
และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มี
มติอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมี
บทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และ
จริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน
การอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่ทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
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ในด้า นต่า งๆ ได้แ ก่ การเคารพและปฏิบั ติ ตามกฎหมาย การมีส่ว นได้ เสี ย และความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึด
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอานาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทารายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือน
ทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะสร้างความ
มั่ น ใจต่ อ ฝ่ า ยจั ด การในการช่ ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วย
คุ้ม ครองเงิ นลงทุ นของผู้ถื อหุ้ น ดัง นั้น บริ ษัท จึง ได้ก าหนดภาระหน้ าที่ อ านาจการด าเนิน การของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
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สิน ทรั พย์ ของบริ ษั ทให้เ กิ ดประโยชน์ และมีก ารแบ่ง แยกหน้า ที่ผู้ ปฏิ บัติ งาน ผู้ ติด ตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทาและ
ทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดย
รายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่ อจั ด การความเสี่ ยงให้อ ยู่ใ นระดั บที่ สามารถยอมรั บได้
โดยปั จจุ บั นบริ ษัท ได้มี ก ารแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายที่
ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่ านี้ พร้อม
กับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ทา
ความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดาเนินงาน และ
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกั นหรือลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกัน การดาเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จาก
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการ
จัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มี
การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
สาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และ
สม่าเสมอ
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3.

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา
และเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยมี
การกาหนดวาระที่ชัดเจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ
ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยจั ด การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น ต่ อ
เหตุการณ์
ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็น ได้อย่า งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บ ริหารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทได้กาหนดให้มีจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่
กรรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่มีส่ วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้อง
ดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ซึ่ง
จะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน
ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

4.

ค่าตอบแทน
บริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยค านึ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านและความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผล
ประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง
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กับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทใช้ ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ
ไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5.

การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยกรรมการของบริษัท
มีประวัติได้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตามข้อมูลประวัติของ
กรรมการแต่ละท่าน) รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมกา รหรือ
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง
การจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

6.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของตนเองรายคณะ ประเมินเป็นชุดย่อย และ
ประเมินเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารนาไป
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ แ บบฟอร์ ม ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคลต่างๆ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของ
กรรมการทั้งชุด และสาหรับการประเมินกรรมการรายบุคคลนั้นจะเป็นการประเมินแบบไขว้ โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่านอื่น 3 ท่าน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย จะได้ผลคะแนนของ
กรรมการแต่ละท่าน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
7.

การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฺฎิบัติงานประจาปีของผู้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประจาทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และใช้ดัชนีวัดความสาเร็จขององค์กรเทียบกับความสาเร็จของเป้าหมายและแผนงานประจาปี ความสามารถหลัก
(Core Competency) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยผ่านการนาเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และแจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหรรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

8.

การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญกับการจัดให้มีแผนการสื บทอดตาแหน่งงานและแผนพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสรรถนะและมีความพร้อมที่จะดารงตาแหน่งงานที่สาคัญดังกล่าว โดยใช้
หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Talent Management and
Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรร
หากรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้ พิ จ ารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด และสามารถ
สืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฎิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดับความสามารถที่
ต้องการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทราบปี ละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ในด้าน
ทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้ านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามอานาจ
หน้าที่ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระมี
จานวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
ตาแหน่ง
(ครั้ง)
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ / 4/4
กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 4/4
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ 4/4
โดยมี นางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน
การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน
ในปี 2558 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3
ปี
2. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3
ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก นอกจาก
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
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กรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ประธาน
กรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่น
หนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก ทั้งนี้บริษัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออก
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง บริษัทจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่
ถูกถอดถอนนั้น มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรืออย่างช้า
ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จานวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้ปฏิบัติงานของคณะกรรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ให้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการแทนอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ตนแทน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผู้อนุมัติ
4. สอบทานให้ บ ริ ษัท มี ก ระบวนการพั ฒ นาการก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดีอ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง รวมทั้ งให้ แ นวทางและ
ข้อเสนอแนะที่จาเป็นเพื่อการพัฒนา และให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกาหนดเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และ
ให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุ คคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

66

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบ
เห็นการกระทาอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้ อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ
และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็น
13. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
ในการปฏิ บั ติ ดั งกล่ า วข้า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บดู แ ลกิ จการ
มี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3
ท่าน และผู้บริหารระดับสูงจานวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจ
ติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
สภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึง การกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
ตาแหน่ง
(ครั้ง)
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1/
6. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/31/

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มีมติแต่งตั้ง นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ เลื อ กเข้ า มาด ารงต าแหน่ ง ใหม่ ไ ด้ อี ก คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งรับ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทรวมถึงจัดทา
แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มี
ผลต่อเป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษัท อันได้แก่ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลง
แบบพลวัต ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ ความเสี่ยงการเกิดทุจริต เป็นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
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3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
6. ให้คาแนะนา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะทางานบริหารความเสี่ยง ใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนั บสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. รายงานความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ
คืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจา
8. ให้ ความเห็ นและข้อ เสนอแนะในการใช้บ ริ การจากบุค คลภายนอก เพื่ อให้ค าปรึก ษาแนะนาที่เ ป็น อิสระ
เกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยง
9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก
10. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ /หรื อ
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. มีอานาจในการพิจารณาแต่งตั้งคณะทางาน หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก
ได้ตามความจาเป็น เพื่อให้งานการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ
รูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน โดย
รายนามของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2558 มีดังต่อไปนี้
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รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

การเข้าร่วมประชุม
(ครั้ง)
2/2

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
2. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2/2
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2/2
โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ
แวดล้อมการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตาแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการดารงตาแหน่ง และ/หรือ แต่งตั้ง
เพิ่ม เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี
1.1.5 จัดให้มีแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัดทาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการดารงตาแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
และ/หรือนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่งตั้งที่ปรึกษาประจา และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบได้ ใ นกรณี จ าเป็ น และสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษัทได้ตามความ
จาเป็นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์
และนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
1.3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติด ตามผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ตามนโยบายที่ค ณะกรรมการก าหนด โดยสรุ ป อานาจหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่สาคัญได้ดังนี้
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนดต่อไป
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3. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท
และการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึง
ควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบาย
และเป้าหมายที่กาหนด
4. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายบริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายก าร
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท สาหรับ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริ ษัทเป็นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอายุสัญญาหรือ
ข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้น ๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
12. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้ น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข้ า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้
ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ /หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทางาน
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัท ร่ว ม ผู้ ถือ หุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริษั ท ทั้ง นี้ ให้ นั บรวมการถือ หุ้ นของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้ พ้ น จากการมีลั ก ษณะดั ง กล่ าวมาแล้ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ได้ รับ แต่ ง ตั้ง ให้ เ ข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติในที่ประชุมจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละ
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่ เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ
ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อผู้มีทักษะ และประสบการณ์ที่มีความจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่บริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and
Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตั้ง กรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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1. คณะกรรมการของบริษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากกั นว่าผู้ใ ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตาแหน่งนานที่สุด เป็นผู้อ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
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ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและก ากั บดูแ ลกิ จการอย่ างน้ อย 1 ท่ าน ต้ องเป็น ผู้มี ความรู้ความเข้ าใจหรือ มี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิ จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้
ด้านบรรษัทภิบาล มีความเป็นกลาง และมีค วามเป็นอิสระตามหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 ผู้บริหารระดับสูง
บริษัท มีนโยบายที่ จะสรรหาผู้บริห ารโดยคัด เลือกบุคคลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการ
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานใน
ระดับต่างๆ ทั้งนี้การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายเรื่องการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท (รวมถึงประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กาหนดหรือแนะนาโดยหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท เนื่องจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดแนวทางปฏิบัติภายในในการดารงตาแหน่งใด ๆ ในบริษัทอื่นของกรรมการ โดย
ให้กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่งอื่นใดในบริษัทและองค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และเลขานุการบริษัททาหน้าที่แจ้งการดารงตาแหน่งของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปี และสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปนั้น (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัทได้กาหนดให้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

การพัฒนาส่งเสริมความรูก้ รรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อ ง เพื่ อเสริ มสร้า งความรู้ อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบั ติห น้า ที่ ซึ่งบริษั ทได้ก าหนดให้ ในแต่ ละปีจ ะต้ องมี
กรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้และทักษะในด้านที่
กรรมการแต่ละท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับ
กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านั้น
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในปี 2558
เดือน
ปี 2558
ตาแหน่ง
ที่เข้ารับการ
หลักสูตร
สถาบันที่จัดหลักสูตร
ฝึกอบรม
1. นางสาวจรัญญา - ประธานกรรมการ ม.ค. (2 วัน)  Anti-Corruption: The
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
แสงสุขดี
ตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทไทย
Practical Guide
กากับดูแลกิจการ
(ACPG) รุ่นที่ 16/2015 (IOD)
- กรรมการบริหาร ก.พ. (1 วัน)  Anti-Corruption for
ความเสี่ยง
Executive Program
- กรรมการอิสระ
(ACEP) รุ่นที่ 14/2015
เม.ย. (2 วัน)  Family Business
Governance for
Sustainability (FBS)
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เดือน
ที่เข้ารับการ
หลักสูตร
ฝึกอบรม
(ต.ค.) (1 วัน)  Thailand CG Forum:
Governance as a
driving force for
business sustainability

ปี 2558

ตาแหน่ง

2. นายวิวรรธน์
เหมมณฑารพ

- ประธาน
กรรมการบริหาร

3. นางพริม
ชัยวัฒน์

- ประธานเจ้าหน้าที่ (ต.ค.) (1 วัน)  Thailand CG Forum:
สายงานบญชีและ
Governance as a
การเงิน
driving force for
- เลขานุการบริษัท
business sustainability

สถาบันที่จัดหลักสูตร
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
(IOD)
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
(IOD)

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษัทรวมถึง
การบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อยู่เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบ
กาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุ ทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษัทย่อ ยและกากับควบคุม ดูแลให้ฝ่า ยจัด การดาเนิ นงานตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมีการกาหนด
นโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุการบริษัท ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัท ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทาการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดย
ใช้ความลั บ และ/หรือ ข้อมู ลภายในของบริษัท อัน ก่อให้เกิด ความเสี ยหายต่อ บริษั ทไม่ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้อ ม
นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ข้อบังคับดังกล่าวให้
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของ
ตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ยั ง ไม่บ รรลุ นิติ ภ าวะในบริ ษั ท ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั กทรั พ ย์ ดั งกล่ า วต่ อ
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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อ
นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
นาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่ง
ใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2558 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสานักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2558 และปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปีบัญชี 2558
1.835 ล้านบาท
-

รอบปีบัญชี 2557
1.645 ล้านบาท
-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

-------------------------------------------------------------บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยการนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม มาเป็นหลักการดาเนินงานภายใต้กรอบค่านิยมขององค์กร
(Core Value) ดังนี้

Together We GROW
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นโยบายและภาพรวม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เ กี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อยกระดับ
การดาเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะ
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบ
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งได้ กาหนดหลักการใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และกาหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่
อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบน
ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และได้มีการกาหนด
บทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ดังนี้
1. บริษัท ทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ให้รับทราบและถือปฏิบัติอ ย่างเคร่ง ครั ด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็ก ทรอนิก ส์
ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และกิจกรรมของบริษัท อีกทั้งยังสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นัก
ลงทุน โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
2. บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทาทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เรื่อง
ดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
3. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี
ในปี 2558 บริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจแต่อย่างใด
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ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pjw.co.th ภายใต้หัวข้อการกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจ
ของบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของ
ธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือและคู่ค้า
บริษัทให้ข้อมูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและสภาพที่แท้จริง
ขององค์กรธุรกิจ สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การมีอิ สระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงการได้รั บข้อมู ลหรือ ความคิ ดเห็น ผ่านสื่ อต่างๆ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัท ไม่มีกรณีพิพาททาง
กฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ
และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดัน
องค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ และปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึง
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม
การทางาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี บริษัท
มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง ดูแล
สถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีการรณรงค์ให้ดาเนินโครงการและกิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1) กิจกรรม TPM – 5ส.
บริษัท ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของสานักงาน
และบริเวณที่ปฏิบัติงาน
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2) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน
บริษัท ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ความรู้และ
เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทางาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา
3) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัท ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น อบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ
ประจาปี 2558, อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย , อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น
4) กิจกรรม Safety Talk
ในสัปดาห์ของการทางาน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมในการพูดคุย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหม่ๆ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทางานกับพนักงานอยู่เสมอ

จากการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส่งผลให้ ในปี 2558 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
โดยรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริษัท มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ตามสายวิชาชีพและ
ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์
โดยฐานะของพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง
และวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้
ตามลั ก ษณะงาน ความรู้ แ ละทั ก ษะทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง ทั ก ษะการบริ ห ารและความเป็ น ผู้ น าด้ ว ยการเรี ย นรู้
หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้
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ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น, จรรยาบรรณธุรกิจ
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อรองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่มผู้บริหารซึ่งให้ความสาคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้น
บน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง
อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสาคัญ บริษัทจึงเน้นการพัฒนา ทักษะการทางานเป็นทีม เพื่อ
รองรับการทางานแบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่สะท้อนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นา ได้แก่
 การเข้าค่ายทากิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหาร
ระดับกลาง ที่แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 การเข้าค่ายฝึกวินัย ในการทางาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)
 การทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในการทาโปรแกรมสร้าง
ช่างเทคนิค โดยส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี
 การทากิจกรรมพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Program)
 การพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ (6 Step of Successful Self Development)
รูปกิจกรรม
-

ความปลอดภัยในการทางาน

-

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกวินัยในการงาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง องค์กรเลิศ KYT)
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-

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)

-

การเข้าค่ายทากิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหารจัดการจากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้บริหารระดับกลาง ที่
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

-

การทาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
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-

การพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ (6 Step of Successful Self Development)

ในปี 2558 บริษัทฯ มีจานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด 26,893 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรม
พนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.86 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ชั่วโมงฝึกอบรมพนักงาน ปี 2557-2558

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษัท มี ความมุ่ งมั่ นสร้ างความพึ ง พอใจและความมั่ นใจให้ กับ ลู กค้ า เอาใจใส่แ ละรั บผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้ า
เพื่ อให้ลูกค้ าได้ รับ สิน ค้า /บริก ารที่ ดี มีคุ ณภาพ ความปลอดภั ย ในระดับ ราคาที่ เหมาะสม และเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการที่ลูกค้าได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน จะเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้มากขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
-

ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จัดตั้ง
และรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการ
ให้บริการ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัทจาเป็นต้องมีความตระหนัก
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และกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทั้งหลัก เกณฑ์ของระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือข้อกาหนดพื้นฐานที่จาเป็นในการผลิตและควบคุม
เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทาให้สามารถผลิต อาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ
คือ
1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร
- Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุม
วิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดาเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกัน
ไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุ ม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการป้องกันที่กาหนดขึ้นนั้น มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
-

6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับ
ชุมชนที่บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
ถึงแม้ว่า ในด้ านกระบวนการผลิต ของบริ ษัทไม่มีม ลภาวะที่ส่ง ผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้อ ม เนื่องจากเศษ
พลาสติกส่วนเกินสามารถนากลับมารีไซเคิลใหม่ ได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมจึงได้ จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม เพื่อมุ่ งลดผลกระทบด้านสิ่ง แวดล้อมและปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดย
ที่ผ่านมาได้มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท
ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็น
อิสระ
- บริษัทได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่ง
ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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- บริษัทได้ทาการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้
มี น้ าหนั ก เบาขึ้ น เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก ซึ่ ง ในบางกรณี เ ป็ น การท างานร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- การออกแบบและการตรวจสอบเป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินธุรกิจซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการตลาด ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลลัพธ์ ในการประมวลผล บริษัทได้จัดทาการจาลองแท่น
พิมพ์ เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของหน้าแม่แบบ ช่วยให้การออกแบบ การจาลอง และการตัดสินใจทาง
วิศวกรรมสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ทาให้บริษัทสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตและการ
ทดสอบได้
- การวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรม
ทางธุ ร กิ จ โดยมี ก ารด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง งานรวมถึ ง สภาพการท างาน เช่ น การใช้ ร ะบบการผลิ ต
แบบต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นสามารถทาการขจัดของเสีย การปฏิบัติงานที่ไม่คงที่แน่นอน
การทางานที่ไม่ทาให้เกิดผลงาน รวมถึงการยกระดับคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น
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ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทได้มีการ ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีต่อบริษัท ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบันและความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายมิติอย่างสม่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัท มีความ
เข้าใจที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

- การเข้าร่วมประชุม
- เสียงตามสาย
- กิจกรรม Morning
Talk
- กล่องรับข้อร้องเรียน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมแรงงาน
สัมพันธ์

- การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี
- รายงานประจาปี
- เปิดให้เยีย่ มชมบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์
- กิจกรรม Opportunity
Day
- การคุยทางโทรศัพท์
- Roadshow
- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
- Website บริษัท
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พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสือ่ สาร

- การเยี่ยมชมบริษัท
- การรับข้อร้องเรียน
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
- การพูดคุยทาง
โทรศัพท์
- การประชุมผ่าน
Conference
- Website บริษัท

ลูกค้า

คู่แข่ง

- กระบวนการ
- การเข้าร่วมเป็น
คัดเลือก การสรร
สมาชิกองค์กร
หา
สมาคมต่างๆ
- การประชุมประจาปี - การพบปะ
- จดหมาย
สังสรรค์ และ
อิเล็กทรอนิกส์
แลกเปลี่ยน
- การพูดคุยทาง
ประสบการณ์
โทรศัพท์
ร่วมกัน
- Website บริษัท
- การประเมินผู้ขาย
- การให้คาแนะนา

คู่ค้าและเจ้าหนี้
- เข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
- การให้ข้อมูล
- Website ของ
บริษัท
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ชุมชนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
การเข้าร่วม และให้
ความสนับสนุน
กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์
ผ่านผู้นาชุมชน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
การรับข้อร้องเรียน
การพูดคุยทาง
โทรศัพท์

ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

- ความมั่นคงในชีวติ
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การ
ทางาน
- สวัสดิการที่เป็นธรรม
- สภาพแวดล้อม
สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในการ
ทางาน
- การประเมินผล และ
การจ่ายค่าตอบแทน
และการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม และเท่า
เทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น

- ฐานะการเงินที่มั่นคง
- ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน
- องค์กรมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
- การบริหารความเสี่ยงที่ดี
- การดาเนินงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- การกากับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ประเด็นด้านความรับผิดชอบ

- คุณภาพของสินค้าที่
ได้มาตรฐาน ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ยอดขาย
ให้กับลูกค้า
- การส่งมอบสินค้าที่
ตรงต่อเวลา
- การบริการที่ดี มี
Service mind
- การปฏิบัติตาม
สัญญา ข้อตกลง
ร่วมกัน

ลูกค้า
- การปฏิบัติตาม
สัญญา ข้อตกลง
ร่วมกัน
- การชาระคืนตาม
กาหนดเวลา
- การดูแลหลักทรัพย์
ค้าประกัน
- มีความซื่อสัตย์ มี
ความเป็นธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ
- รักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน

คู่ค้าและเจ้าหนี้
- ไม่กีดกันในการ
เข้าร่วมแข่งขัน
ทางธุรกิจ
- ปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมภายใต้
กฎหมายที่
กาหนด
- ไม่ทาลาย
ชื่อเสียง ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตี
โดยปราศจาก
มูลความจริง

คู่แข่ง
- การปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
- การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
การกากับดูแล
กิจการที่ดี
- การส่งเสริม
เศรษฐกิจชาติ
- การปฏิบัติตาม
กฎหลักเกณฑ์
ของหน่วยงาน
กากับดูแล เช่น
ตลาดหลักทรัพย์
ฯ กลต. เป็นต้น

ภาครัฐ
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ชุมชนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาชุมชน
และสังคม รวมถึง
เศรษฐกิจโดยรอบ
- การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความ
ปลอดภัย
- การรับฟังข้อ
ร้องเรียน
- การสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดาเนินงานหลักในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ในปี 2558 บริษัทมีผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได้จากการขาย ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิรวม เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนักงาน **
ค่าฝึกอบรมพนักงาน
เงินบริจาค
- วัด
- สถานพยาบาล
- การศึกษา
- อื่นๆ
ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กับภาครัฐอันจะใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***
*
**
***

มูลค่าของรายการ *
2,721.03
98.45
434.05
2.27
0.10
0.05
0.02
0.42
5.70

ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2558
ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การดาเนินงานด้านสังคมและชุมชน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายใน
การช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนั้น
คานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและมอบ
ความไว้วางใจให้กับองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความสาเร็จให้กันและ
กันอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2558 นั้นบริษัทได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า วัดใต้บ้านบ่อและโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ เพี่อเป็นการสร้างเสริม
ความปลอดภัย และการสร้างจิตสานึกในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่
ใกล้เคียง รวมถึงเพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้เห็นความสาคัญของ
จุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัท กับ วัดใต้บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร และโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จัดโครงการปรับปรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า วัดใต้บ้านบ่อและโรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยดาเนินการซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ชารุดเสียหายให้ใ ช้งานได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นด้วย

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาค
เลือดจากพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดขึ้นในวันที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นาโลหิตที่ได้รับบริจาค ไป
ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (หมาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
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- โครงการเพื่อนปัญจปันน้าใจสู่น้องในถิ่นทุรกันดาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้
ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการมอบชุดโคมไฟแสงจันทร์จานวน 24
หลอด เพื่อให้โรงเรียนนาไปสร้างแสงสว่างในสนามฟุตบอลและอาคารโดยรอบ และมอบชุดชักโครก
จานวน 10 ชุด เพื่อให้โรงเรียนนาไปสร้างห้องน้าให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมและ
ชุมชนใกล้เคียงในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสานึกแก่พนักงาน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มีการดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จึงเป็นเครื่อง
รับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท ซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ของ
บริษัท โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ
- บริษัทได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม
เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่ง
ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
บริษัท ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสานึกอนุรักษ์
พลังงานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัท ได้ดาเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนี้
- มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า (Power Quality) โดยควบคุม Load Factor โดย
ดูจาก Power Meter และควบคุมค่า Power Factor ที่ตู้จ่ายไฟฟ้า MDB ให้ไม่ต่ากว่า 0.95
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- มาตรการลดอากาศอัดรั่วไหล
- การบริหารหม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยลดจานวนการใช้หม้อแปลง
- มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยลดการใช้เครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ
เป็นประจาทุกเดือน
- มาตรการในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยการเปลี่ยนวิธีการลดรอบของสกูร ดาเนินการ
ติดตั้ง Variable Speed Drive (VSD) ที่ Screw motor แทน Variable Drive
จากผลการดาเนินในปี 2558 ส่งผลให้บริษัท สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์ พลังงานได้
1,742,500.58 kWh./ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 5,393,523.40 บาท และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2
ได้ 1,012,915.59 kg.CO2 /ปี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี2557-2558
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
สภาพธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกที่สาคัญในการบรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในมี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทา และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจ การแล้ว สรุปได้ ว่าจากการประเมินระบบการควบคุม ภายในของบริษั ทในด้ านต่า งๆ 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง ( Integrity) และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทมีความ
เป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห ารและท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล (Oversight) และพั ฒ นาการด าเนิ น งานต่ า งๆ
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
บริษัทได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร และได้กาหนดโครงสร้างสายการรายงานและ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทั้งมี
การกาหนดและจากัดอานาจการดาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน
บริษั ทมีค วามมุ่ง มั่นในการจู งใจ พัฒ นาและรักษาบุ คลากรที่ มีค วามรู้ความสามารถ และก าหนดให้
บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และได้มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
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3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการ
เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุ ประสงค์
และจัดให้มีกิจกรรมควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปปฏิบัติได้
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องต่องาน มีการจัด ทาข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และมีการบันทึก
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการ
ประชุมทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบั ติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
บริ ษัท มีก ระบวนการสื่ อสารข้ อมู ลกั บ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ภายนอกองค์ก รอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ผ่า นช่ อ ง
ทางการสื่อ สารที่ เ หมาะสม จั ดให้มีห น่ว ยงานนั กลงทุน สัมพั นธ์ และให้มี ช่อ งทางให้ผู้มี ส่ว นได้ เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจไว้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระทั้งจากภายในและภายนอก มี
การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในต่อผู้รับผิดชอบให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทั้งกาหนดให้มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ และความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม
บริษัทมีกาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่ างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรือมีการกระทาผิดปกติอื่น ซึ่ง
อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม
และมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึง
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
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การตรวจสอบภายใน
บริษัทมีหน่ว ยงานตรวจสอบภายในและสนับสนุ นทรัพยากรในการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เพื่อทาหน้า ที่
ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ รวมถึงประสานงานร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทใน
การจัดอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยในปี 2558 จัดให้มีการอบรม CSA
(Control Self Assessment) การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นการให้
ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในเรื่องของการประเมินตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และมี
ความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดาเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนการกากับดูแลที่ดีของบริษัทสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards of Internal Auditing) ที่กาหนดโดยสถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ได้แต่งตั้ง นางสาวสุพัตตรา นิจจะยะ ให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า
มีความเหมาะสมที่จะปฏิ บัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความ
เสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และนามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุ ทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่ บริษัทตั้งไว้ การบริหาร
ความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 6 ท่าน เพื่อทาหน้าที่กากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด โดยกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัท รวมถึงจัดทาแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ
เป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษัท และได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในทุก ๆระดับ ทั้งในแต่ละกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรือในกระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทขึ้น เพื่อให้บุคลากรในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ ช่วยให้ทุกภาค
ส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย และความสาเร็จในการดาเนินงาน อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการเล็กๆ
ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทาให้
เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จาเป็น
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น
สาหรับงวดบัญชีรายปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทาง
การค้าปกติ โดยได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบ
กับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษัท

1. บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
2. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
3. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
B
B
B

บริ ษั ท ฯ
การถื อ
หุ้น (%)
-

B = ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ลักษณะรายการที่สาคัญ

- ขายสินค้า
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าเช่าที่ดิน
C = บริษัทย่อย

มู ล ค่ า
รายการ
ระหว่างกัน
6.92
0.84
1.62

D = ผู้ถือหุ้น

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการระหว่างกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายสินค้า
การเช่าสินทรัพย์ การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการจัดทาบัญชี ค่าที่ปรึกษา และการเช่าที่ดินจาก
กรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจาเป็นและสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและ
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในส่วนการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็น
ราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ รวมทั้ง ค่าเช่าที่ดิน จากผู้ ถือ หุ้นและกรรมการ เป็น ราคาและอัต ราที่
เหมาะสม ค่าที่ปรึกษากับผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นอัตราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจาเป็น
และสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์บริษัท ไม่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ การทารายการระหว่างกันของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาสอบทานการทารายการระหว่าง
กันจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ ก ารทารายการระหว่างกั น จากคณะกรรมการบริษั ท โดยได้ค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เป็ น ส าคั ญ รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน
การทารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่ มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้า
ประกันหนี้สินหรือการใช้ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์บริษัท ค้าประกันเงินกู้ หรือภาระหนี้สินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทารายการ
จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
และความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ให้งดออกเสียงและไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมการประชุมในวาระนั้น
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะยังคงมีรายการต่อไป โดยเป็นการดาเนินธุรกิจ
ปกติ ในส่วนรายการค่าที่ปรึกษาในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทยังมีการลงทุน
โครงการต่อเนื่องเพื่อสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเติบโตและทดแทน
เครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย จาเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้ทางเทคนิคของเครื่องจักร เข้าใจกระบวนการผลิตขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม
รวมถึงการให้คาปรึกษาการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครื่องจักรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท และด้านการบริหารกาลังการผลิตและควบคุม ต้นทุนรวมถึงการประสานงานต่างๆ ในการ
สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทได้ดาเนินธุรกรรมเป็นไปอย่างยุติธรรมและเงื่อนไขปกติตามระเบียบบริษัท จึงมีการ
ดาเนินการต่อสัญญาจ้างต่อไป ในส่วนรายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจาก
โรงงานของ บริษัท มิลล์แพค จากัด ตั้งอยู่บนที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคารดังกล่าว ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง บริษัท มิลล์แพค จากัด จึงมีความจาเป็นต้องเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการทาสัญญาเช่าจากกรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัทในอัตราที่สมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี ทั้งนี้ รายการ
ระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ตำรำงสรุปงบกำรเงิน
ตารางสรุปงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว ดังนี้
บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
%
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มขี ้อจากัดในการใช้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

50.93
388.78
172.94
74.78
687.43

122.29
341.20
277.95
114.87
856.31

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้ำนบำท
%

5.13
14.31
11.66
4.82
35.92

110.42
506.01
266.25
91.36
974.05

4.40
20.17
10.61
3.64
38.83

1,313.13 64.66 1,463.96 61.40
7.53
0.37
8.92
0.37
22.81
1.12
54.97
2.31
1,343.47 66.15 1,527.85 64.08
2,030.90 100.00 2,384.16 100.00

5.50
1,473.25
8.94
47.02
1,534.71
2,508.76

0.22
58.72
0.36
1.87
61.17
100.00

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

2.51
19.14
8.52
3.68
33.85

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
%
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
%

331.99

16.35

437.29

18.34

471.09

18.78

220.97

10.88

440.61

18.48

90.00
399.99

3.59
15.94

110.76
10.95
2.41
58.74
27.20
763.02

5.45
122.08
0.54
7.92
0.12
0.73
2.89
60.92
1.34
82.67
37.57 1,152.23

5.12
0.33
0.03
2.56
3.47
48.33

139.54
5.33
1.55
75.80
39.85
1,223.15

5.56
0.21
0.06
3.02
1.59
48.76

291.68
13.46
20.75
7.00
0.02
332.89
1,095.92

14.36
278.99
0.66
6.30
1.02
24.95
0.34
6.06
0.00
0.03
16.39
316.33
53.96 1,468.56

11.70
0.26
1.05
0.25
0.00
13.27
61.60

226.49
4.34
29.48
6.61
0.02
266.94
1,490.09

9.03
0.17
1.18
0.26
0.00
10.64
59.40
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
%
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม - จัดสรรแล้ว
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
%

276.00
276.00
338.13
27.23
277.33

13.59
13.59
16.65
1.34
13.66

276.00
276.00
338.13
27.60
257.24

11.58
11.58
14.18
1.16
10.79

287.04
287.04
338.13
28.70
343.56

11.44
11.44
13.48
1.14
13.69

3.09

0.15

3.09

0.13

3.09

0.12

8.39

0.41

8.81

0.37

13.45

0.54

930.17
4.81
934.98
2,030.90

45.80
0.24
46.04
100.00

910.87 38.21
4.73
0.20
915.60 38.40
2,384.16 100.00

1,013.97
4.69
1,018.66
2,508.76

40.42
0.19
40.60
100.00
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
%
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าการ
ดาเนินงานต่างประเทศ
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

2,109.16
7.05
2,116.21
1,719.46
75.96
143.30
17.40
1,956.12
160.09
15.47
144.62

งบกำรเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%

99.67 2,294.91 99.75
0.33
5.64 0.25
100.00 2,300.55 100.00
81.25 1,959.73
3.59
83.97
6.77
185.24
0.82
32.12
92.44 2,261.05
7.56
39.50
0.73
4.09
6.83
35.41

2,721.03
5.87
2,726.90

99.78
0.22
100.00

85.19
3.65
8.05
1.40
98.28
1.72
0.18
1.54

2,298.22
91.60
196.21
37.57
2,623.60
103.31
4.86
98.45

84.28
3.36
7.20
1.38
96.21
3.79
0.18
3.61

0.02
1.56

4.64
103.08

0.17
3.78

5.63
150.25

0.27
7.10

144.71
(0.09)

6.84
(0.00)

35.49 1.54
(0.08) (0.00)

98.48
(0.04)

3.61
(0.00)

150.34
(0.09)

7.10
(0.00)

35.91 1.56
(0.08) (0.00)

103.12
(0.04)

3.78
(0.00)
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0.42
35.83

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้ำนบำท
%
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ปี 2556

งบกำรเงินรวม
ปี 2557

ปี 2558

144.62

35.41

98.45

1.62
97.45
6.79
0.78
0.15
3.11
3.06
17.40
15.46

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

4.14
0.70
146.81
18.10
(0.46)
(0.44)
1.67
4.80
37.57
4.86

290.44

211.09

316.19

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

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

(168.40)
11.00
22.28
(4.12)
(6.04)

(56.14)
9.09
10.76
105.38
(0.40)
(23.29)
81.69

247.66
2.17
55.48
381.33
(6.70)
374.63

(36.51)
14.88
(42.82)
0.01
106.44
(0.27)
(6.86)
99.31
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินฝากที่มขี ้อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยมื
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด
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ปี 2556

งบกำรเงินรวม
ปี 2557

ปี 2558

81.69

374.63

99.31

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

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

1.53
(134.21)
(16.20)
(1.51)
(150.39)
(5.50)

286.65
321.46
(55.11)
(82.80)
(16.24)
(17.40)
436.56
5.63
(12.68)
63.61
50.94

105.31
106.63
(108.00)
(55.21)
(11.07)
(32.12)
5.53
0.42
71.36
50.94
122.29

33.80
90.00
89.80
(124.84)
(0.02)
(8.33)
(37.57)
37.35
1.86
(11.87)
122.29
110.42
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ตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
ปี 2556
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 (%) 1/

งบกำรเงินรวม
ปี 2557

ปี 2558

0.90
0.58
6.00
60.00
10.68
33.70
7.12
50.60
43.11

0.74
0.40
6.30
57.11
8.69
41.41
5.92
60.77
37.76

0.80
0.50
6.44
55.92
8.45
42.62
5.47
65.84
32.71

18.75
8.39
6.83
16.05

14.81
3.11
1.54
3.83

17.72
5.17
3.61
10.18

8.30
21.66
1.21

1.60
11.17
1.04

4.02
16.02
1.11

1.17
10.20
54.63

1.60
2.23
66.012/

1.46
3.75
55.92 3/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
2/ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล 0.020 บาทต่อหุน้
3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
และจากกาไรสะสม แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 25
เมษายน 2559 เพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีนัยสาคัญ
ในปี 2558 บริษัทได้มีการขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากโครงการลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2557 ทั้งนี้ ถึงแม้ภาพรวมการใช้กาลังการผลิตจะลดลงร้อยละ 3.5
เนื่องมาจากการอยู่ในช่วงเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นและบรรจุภัณฑ์นมและนม
เปรี้ยว รวมถึงส่วนของงานนิวโมเดลของชิ้นส่วนพลาสติกของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งต้องมีการทดสอบและลอง
ตัวอย่างชิ้นงานค่อนข้างมาก และการหยุดไลน์เพื่อปรับปรุงไลน์ผลิตของลูกค้า รวมถึงผลกระทบของปริมาณน้านมดิบใน
ตลาดขาดแคลน เหล่านี้ทาให้ยอดการใช้กาลังการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 ยอดขายของ
บริษัทที่เติบโตอย่างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีงานนิวโมเดลของรถที่
ออกโมเดลในช่วงปลายปีค่อนข้างมาก การเริ่มรับรู้รายได้ในส่วนโรงงานพ่นสีที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
การลงทุนในปี 2558 จะมุ่งเน้นการลงทุนในเครื่องจักรที่ประเทศจีน เนื่องจากมีการขยายตัวด้านรายได้ของ
บรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ และลูกค้าให้ออเดอร์เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายส่วนของโรงงานที่
เมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยเช่าพื้นที่ของอาคารข้างๆโรงงานเดิมเพิ่มเติม เพื่อรองรับส่วนขยายของกาลังการผลิต และ
ส่วนของคลังสินค้า สาหรับการลงทุนในประเทศเริ่มทรงตัว โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนต่อเนื่องของโครงการลงทุนที่ยกมาจาก
ปีก่อน และการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น
ผลประกอบการในปี 2558 บริษัทมีการเติบโตของยอดขายร้อยละ 18.6 ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ของชิ้นส่วน
พลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ของงานนิวโมเดลเป็นส่วนใหญ่ และมีอัตรากาไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เนื่องมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงานโรงพ่นสี การรับรู้รายได้แม่พิมพ์จากงานนิวโมเดลและกาไรจากส่วนต่างของราคา
เม็ดพลาสติกในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้กาลังการผลิตมาก เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของลู กค้าบาง
รายและมีลู กค้ ากลุ่ม น้ามั นหล่ อ ลื่น เริ่ มกลับ มาสั่ งซื้ อมากขึ้น หลัง จากที่ปิ ดปรับ ปรุ งไลน์ การผลิ ตบรรจุน้ ามั น ในช่ ว ง
ไตรมาส 3
กาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิตรวมของบริษัท
ปี 2556
31,250
กาลังการผลิตสูงสุด (ตัน)
13.2
ร้อยละอัตราการเติบโต
18,175
ผลผลิตจริง (ตัน)
4.7
ร้อยละอัตราการเติบโต
58.2
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิต
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ปี 2557
37,023
18.5
18,268
0.5
49.0

ปี 2558
40,940
10.6
17,633
-3.5
43.0
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2554)
ผลิตภัณฑ์
2556
2557
2558
นมพร้อมดืม่
112.18
114.15
123.76
*น้ามันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สารตะกั่ว)
47.02
46.61
48.40
*น้ามันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกั่ว)
294.55
240.29
287.28
*น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
109.81
101.40
115.23
ผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
114.47
118.89
118.35
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
111.53
109.48
110.29
สาหรับใช้ในบ้าน
รถยนต์นั่ง รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ
168.47
129.71
132.33
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมาณการใช้ยานพาหนะ ซึ่งแสดงถึงปริมาณการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องยนต์
โครงสร้างรายได้และอัตราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2556
ปี 2557
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท อัตราการ ล้านบาท อัตราการ
เติบโต
เติบโต
ภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลืน่
1,280.53
6.12 1,364.6
6.57
ภาชนะบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
288.59
6.57 326.357
13.08
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
246.44
27.18 238.16
(3.35)
และน้ายาเคมี
ชิ้นส่วนยานยนต์
293.60 (13.33) 365.73
24.56
2,109.16
4.93 2,294.9
8.81
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
7.05
1.88
5.641
(0.20)
2,116.21
4.92 2,300.5
8.71
รายได้รวม
5
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมศิ าสตร์
ปี 2556
ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายในประเทศ
1,958.97
92.57 2,140.36 93.04
รายได้จากการขายต่างประเทศ
150.19
7.10
154.55
6.72
2,109.16
99.67 2,294.91 99.76
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
7.05
0.33
5.64
0.24
2,116.21
100.00 2,300.55 100.00
รวมรายได้

ปี 2558
ร้อยละ
ล้านบาท อัตราการ
เติบโต
1,352.14
(0.92)
333.14
2.08
274.32
15.18
761.43
2,721.03
5.87
2,726.90

108.25
18.57
4.08
18.53

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
2,540.58 93.17
180.45
6.62
2,721.03 99.79
5.87
0.21
2,726.90 100.00

จากการรายงานสภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่กล่าวมา บริษัทมีผลการดาเนินงานใน
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกและในส่วนกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์แตกต่างจากทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเทียบเคียง
ทั้งนี้ เนื่องจากในกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ น้ามันหล่อลื่น ลูกค้ารายหลักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
น้ามันหล่อลื่นในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงลูกค้าบางรายมียอดการส่งออกน้ามันหล่อลื่นไปยังต่างประเทศลดลง และบางราย
รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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มีการปรับปรุงไลน์การผลิตบรรจุน้ามัน ส่งผลให้ยอดขายกลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่นลดลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับ
ในส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว ที่อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มโตถึงร้อยละ 8.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
เติบโตของตลาดนมสเตอริไรส์และนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถั่วเหลือง น้านมข้าวโพด น้านมข้าวกล้อง เป็นต้น
ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวซึ่งเป็นกลุ่มตลาดนมพาสเจอร์ไรส์ ลูกค้าบางรายประสบปัญหา
น้านมดิบขาดตลาด และตัวเลขยอดขายส่งออกของผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ทาให้อัตราการเติบโตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.1 ซึ่งต่ากว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม
นมพร้อมดื่ม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและน้ายาเคมี บริษัทมีการเติบโตของยอดขายอยู่ที่
ร้อยละ 15 ซึ่งเติบโตกว่าอุตสาหกรรมเทียบเคี ยงที่โตประมาณร้อยละ 0.5-1 ในส่วนของผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานและ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกายตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการขยายฐานและเพิ่มกลุ่มลูกค้าในส่วนของบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ทาให้ยอดขายมีการเติบโตขึ้น
เช่นเดียวกับในส่วนกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซี่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีการเติบโต
อย่างมาก ถึงร้อยละ108 ซึ่งสูงกว่าดัชนีอุตสาหกรรมรถยนต์นั่ง ซึ่งโตเพียงร้อยละ 2.7 อันเนื่องมาจากบริษัทมี Back
Order ของงานนิวโมเดลของรถใหม่ที่ออกในช่วงปลายปี 2558 ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มรถยนต์นั่งอีโคคาร์ รถปิคอัพ
รถกระบะดัดแปลง (พีพีวี) และรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ (เอสยูวี) โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ค่าแม่พิมพ์และส่วน
หนึ่งเป็นรายได้ยอดขายชิ้นงาน ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เข้ามาปลายปี เนื่องจากเป็นโปรแกรมการออกรุ่นรถใหม่ของลูกค้า
และส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพามิต ทาให้ยอดขายรถในช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ถึงแม้ว่าภาวะราคาตลาดของน้ามันดิบที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ทาให้
ราคาเม็ดพลาสติกของปี 2558 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของราคาเม็ดพลาสติกไม่
รุนแรงเท่าการลดลงของราคาน้ามัน ซึ่งมีปัจจัยทางด้านอุปสงค์ อุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลัก ทั้งนี้ ในปี
2557 ราคาเม็ดพลาสติก เกรด HDPE ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีค่าเฉลี่ย ของทั้งปี 1,585.83
USD/ton และในปี 2558 มีค่าเฉลี่ยทั้งปี 1,283.33 USD/ton ลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.08 อย่างไรก็ดี ราคาเม็ดพลาสติก
ในประเทศลดลงเฉลี่ยเพียงร้อยละ 10-15 เนื่องจากผลกระทบการอ่อนตัวของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี 2557 มีค่าเฉลี่ย 32.4841 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2558 มีค่าเฉลี่ย 34.2524 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คิดเป็นร้อยละ 5.44 ทั้งนี้ ผลกระทบของการลดลงของราคาเม็ดพลาสติกที่มีต่อต้นทุนของค่า
วัตถุดิบ มีเพียงร้อยละ 2-3 และมีผลระยะสั้น เนื่องจากมีการปรับราคาขายลดลงให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของสัญญาที่ให้
ปรับราคาขายตามราคาตลาดของวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ผลกระทบเชิงบวกของผลการดาเนินงานของบริษัท คือการรับรู้รายได้ของงานนิวโมเดลของงาน
ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีเข้ามาค่อนข้างมากในช่วงปลายปี เนื่องจากการออกรถรุ่นใหม่และ
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษี สรรพามิตที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2559 ทาให้ยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึ งงานพ่นสี มีเข้า มาจานวนมาก ท าให้ อัตราการใช้กาลังผลิ ต และต้นทุ นการผลิต มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดีในส่วนธุรกิจโรงพ่นสี ซึ่งเพิ่งเปิดดาเนินงานและมียอดขายไม่มาก โดยมีอัตราการใช้
กาลังการผลิตทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 แต่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ รวมถึง
ยังไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ในช่วงแรก เนื่องจากยังขาดทักษะและความชานาญ จึงทาให้
ส่วนของธุรกิจโรงพ่นสีมีผลการดาเนินงานขาดทุนและเป็นอุปสรรคต่อความสามารถทากาไรของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมสุทธิเพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของ
ลูกหนี้การค้ารวม 164.81 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องมาจากยอดขายที่เข้ามาค่อนข้างมากในช่วงปลายไตรมาส 4 ซึ่งมีทั้งส่วน
ของลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น และส่วนของการเรียกเก็บค่าแม่พิมพ์ หลังจากการออกรถรุ่นนิวโมเดลในช่วง
ปลายปี รวมถึงอยู่ระหว่างการต่อขยายระยะเวลาสัญญาซื้อขายบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีผลให้การเบิกจ่ายตามสัญญาล่าช้า ทาให้
ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างในสิ้นปีนี้สูงขึ้นมาก ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าของบริษัทเป็นลูกหนี้ชั้นดี เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็น
บริษัทใหญ่ หรือเป็นบริษัทข้ามชาติ และมีตาแหน่งทางการตลาดเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม ทาให้ปัญหาของหนี้
เสียที่ผ่านมาของบริษัทมีน้อยมาก นอกจากนี้ ในกรอบของนโยบายการจัดการบริหารสินเชื่อ บริษัทมีการพิจารณาและจัด
ประเภทสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อที่ให้แก่ลูกค้าในแต่ละราย และทบทวนทุกปี
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อย่างไรก็ดี ในปี 2558 มีการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 4.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งตามนโยบายของ
บริษัท ที่ต้องตั้งสารองลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกิน 12 เดือน สาเหตุเกิดจากลูกหนี้การค้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่มี ศูนย์กลางการชาระเงินอยู่ใ นต่างประเทศและมีก ารเปลี่ ยนแปลงบุคลากรของทีมงานในประเทศ ท าให้การ
ประสานงานด้านระบบเอกสารและข้อมูลมีความล่าช้า ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าไปประสานงานในส่วน
การจ่ายเงินที่ต่างประเทศเพื่อติดตามความคืบหน้าการจ่ายชาระเงินในส่วนยอดคงค้างนี้
ตามที่ยอดขายเข้ามาค่อนข้างมากในช่วงปลายปี ทาให้สินค้าคงเหลือรวมและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวม ได้แก่
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์ลดลง จานวน 11.7 ล้านบาทและ 23.64 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2558 บริษัทมียอดเงินฝากที่มีข้อจากัดในการใช้ จานวนเงิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากที่นาไปค้า
ประกันการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับบริษัทย่อยที่ประเทศจีนในการสั่งซื้อแม่พิมพ์
ในส่วนของการลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ รวม เพิ่มขึ้น 154.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนส่วนของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนของโรงงานพ่ นสีและมีส่วนของการปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ล้าสมัย ทั้งนี้ การใช้กาลังการผลิตของเครื่องจักรปีนี้ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบและลอง
งานตัวอย่างของนิวโมเดลที่ออกในช่วงปลายปีและส่วนหนึ่งมาจากปัญหาลูกค้าปรับปรุงไลน์บรรจุน้ามันหล่อลื่นและ
ปัญหาการขาดแคลนน้านมดิบในตลาดบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีการขยายการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรประมาณ 544.23 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนที่โรงงานชลบุรี เพื่อขยายสายการผลิตของชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนของโรงพ่นสี และเครื่องจักรใหม่ที่มี
ความสามารถในการผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะรองรับยอดขายและมีการใช้กาลังการผลิตประมาณ ร้อยละ 15
– 20 ในช่วงแรก ส่วนในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการขยายการลงทุนในอาคารและเครื่องจักร 280.13 ล้านบาท เป็นการ
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารคลังสินค้า และขยายส่วนงานคลีนรูม รวมทั้งการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับการกาลังผลิตที่
เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในโครงการ
ต่อเนื่องและส่วนขยายของการลงทุนปี 2556 รวมถึงการลงทุนในเครื่องจั กรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และการ
ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนและแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนคุณภาพและการจัดการ
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ในปี 2558 เนื่องจากปริมาณของลูกหนี้การค้าคงค้างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้น
ทาให้ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนมาจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับ
สถาบันการเงินและออกตั๋วแลกเงินเสนอขายบุคคลในวงจากัด จานวนเงิน 33.8 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท ตามลาดับ
และเนื่องจากผลกระทบของราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับตัว ลดลง ทาให้ยอดเจ้าหนี้การค้าลดลง 40.62 ล้านบาท และ
เนื่องจากมีการทยอยส่งมอบแม่พิมพ์ในปี 2558 ทาให้ยอดเงินมัดจาค่าจ้างแม่พิมพ์ลดลง 48.08 ล้านบาท
ในปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1.46 เท่า ซึ่งดีขึ้นกว่าปีก่อนอยู่ที่อัตรา
1.6 เท่า เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น และการก่อหนี้เพื่อลงทุนใหม่เริ่ มลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการขอผ่อนผัน
การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขของสัญญากู้กับธนาคารพาณิชย์ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการทีย่ งั ติดใน
เรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ตามข้อกาหนดเดิมอยู่ที่ 1.5 เท่า เป็น 2.0 เท่า ในขณะที่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
อยู่ที่ 1.56 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งคานวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนโดยไม่รวมหนี้สิน
ระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.82 เท่า โดยเงื่อนไขเดิมกาหนดให้ไม่ต่ากว่า 1 เท่า เป็น
0.7 เท่า
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ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท คาดว่าในปี 2559 จากผลประกอบการที่เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกจากยอดขายของ
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นจากงานนิวโมเดลและส่วนของโรงงานพ่นสีที่เริ่มมีแนวโน้มการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตได้
ดีขึ้น จะทาให้อัตราส่วนทางการเงินมีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ภาวะการลงทุนเพิ่มเติมของประเทศจีนและจากโครงการ
ในประเทศ หากมีการขยายฐานลูกค้าหรือมีโครงการลงทุนเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ที่มีความเสี่ยงต่า จากการมีสัญญาระยะ
ยาวรองรับ อาจเป็นตัวกดดันให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ในอนาคต ซึ่งฝ่ายบริหารได้พยายามคานึงถึงผลกระทบ
และความเสี่ยงทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสาหรับแผนการลงทุนต่างๆ
ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)
กาหนดระยะเวลาการชาระ
รวม
ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า
ภาระข้อผูกพัน
1-3 ปี
3-5 ปี
5 ปี
ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว
366.04
139.54 202.15
24.35
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน
9.67
5.33
3.80
0.54
ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าดาเนินการ
19.52
18.14
1.38
ภาระผูกพันด้านการซื้อสินทรัพย์
45.11
45.11
ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ – ภาระค้าประกัน
207.46
207.46
รวม
647.78
415.58 207.33
24.89
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานในอนาคต
จากการรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตัวร้อย
ละ 2.8-3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนโดยการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัวเป็นร้อยละ 2.7 จากร้อยละ
2.1 ในปีก่อน และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกจะกลับมาเป็นสัญญาณบวกที่ 1.2 จากที่ในปีก่อนติดลบ 5.61
ทั้งนี้ยอดผลิตรถในปี 2559 มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณถึง 2.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจไทยย่อมมีความผันผวนและขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ามันที่อยู่ในระดับต่า
ภัยก่อการร้าย แนวโน้มค่าเงินบาท รวมถึงผลกระทบของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ แรงส่ง
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐ ทั้งการขับเคลื่อนโครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน
การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน การค้าชายแดนโดยเฉพาะกับ CLMV และการสนับสนุนการท่องเที่ยวล้วนเป็น
ตัวกาหนดและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทย
1

ถึงแม้ว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งใน
ส่วนของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จาก
นิวโมเดลและการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รวมถึงปัจจัยจากการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพาสามิตที่มีผลบังคับใช้ 1
มกราคม 2559 ทาให้ในปี 2558 มียอดขายในส่วนชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เติบโตขึ้น
ร้อยละ 108

------------------------------------------------

1
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อย่างไรก็ดี แผนการดาเนินงานในปี 2559 ฝ่ายบริหารยังคงคานึงถึงจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งใน
ส่วนของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากมี
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ภาวะภัยแล้งที่มีผลต่อยอดขายบรรจุภัณฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบต่อการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีทั้งปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนของราคาเม็ดพลาสติกและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงผลกระทบของ
ปัจจัยภายใน ในส่วนการควบคุม ต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลขาดทุน ในส่วนโรงงานพ่นสี การ
ขยายและหาลูกค้าใหม่เพื่อรองรับกาลังการผลิตที่เหลืออยู่ของงานสี เหล่านี้ล้วนเป็น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ดังนั้นในปี 2559 ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของการดาเนินการ
โครงการต่างๆเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่วางแผนไว้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลักความระมัดระวังและสังเกต
เหตุการณ์และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการคานึงถึงการเพิ่ม
ช่องทางการจัดหาเงินและระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการพิจารณาจัดโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม

-----------------------------------------------1
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 ซึ่งได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ที่ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พบั ญ ชี พ.ศ. 2547 ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัท ได้ต ระหนั กถึ งภาระหน้า ที่แ ละความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการ
จัดทางบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้ าที่ ดูแลรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดี ยวกั นและตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษั ท ปั ญจวั ฒนาพลาสติ ก จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึ งหมายเหตุส รุป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณา
ว่ า จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ท างบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับ
จานวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา และการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2
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-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสด
รวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน4891
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
2016/0105/0380
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- 3บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

หมายเหตุ

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

3.4, 5

110,424,278.04

122,293,002.60

77,150,871.77

58,747,860.86

3.5, 4 ,6

506,009,542.59

341,203,650.38

486,193,869.68

339,830,013.43

3.6, 7

266,253,006.04

277,947,912.55

240,998,359.86

252,026,214.82

8

91,360,268.41

114,869,415.91

70,807,617.63

102,082,809.02

974,047,095.08

856,313,981.44

875,150,718.94

752,686,898.13

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีข้อจากัดในการใช้

9

5,500,000.00

-

5,500,000.00

-

-

-

127,144,777.20

127,394,769.70

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

3.8, 10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.9, 11

1,473,247,931.12

1,463,962,273.85

1,311,266,958.89

1,319,985,862.95

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.11, 12

8,943,358.28

8,919,847.77

8,072,643.29

8,693,224.96

47,018,244.08

54,965,187.24

33,928,798.54

45,173,291.36

1,534,709,533.48

1,527,847,308.86

1,485,913,177.92

1,501,247,148.97

2,508,756,628.56

2,384,161,290.30

2,361,063,896.86

2,253,934,047.10

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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-4บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

14

471,091,600.00

437,293,353.10

447,000,000.00

429,566,905.10

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

15

90,000,000.00

-

90,000,000.00

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

4

-

-

15,000,000.00

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

4

399,992,756.91

440,613,128.68

400,405,698.35

453,777,069.65

- เงินกู้ยืมระยะยาว

17

139,535,312.16

122,078,448.62

128,463,928.93

114,559,437.89

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

5,333,619.94

7,918,895.87

5,333,619.94

7,918,895.87

1,551,112.02

733,234.16

-

-

75,795,477.01

60,918,144.99

70,554,924.02

57,298,843.10

39,854,420.28

82,673,372.05

37,701,393.06

73,004,562.04

1,223,154,298.32

1,152,228,577.47

1,194,459,564.30

1,136,125,713.65

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว

17

226,494,484.75

278,990,270.38

206,200,896.66

263,070,815.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

18

4,336,970.46

6,304,706.05

4,336,970.46

6,304,706.05

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

29,479,987.68

24,951,447.00

27,662,543.08

23,152,127.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

6,605,937.78

6,057,853.93

6,426,695.39

6,085,505.05

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

266,937,380.67

316,334,277.36

244,647,105.59

298,643,153.10

1,490,091,678.99

1,468,562,854.83

1,439,106,669.89

1,434,768,866.75

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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-5บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2557

287,040,000.00

276,000,000.00

287,040,000.00

276,000,000.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

20

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 574,080,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

287,039,972.50

หุ้นสามัญ 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

287,039,972.50
276,000,000.00

276,000,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

27,600,000.00

28,703,997.25

27,600,000.00

343,562,664.45

257,243,013.86

275,645,229.64

185,119,792.50

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

21, 22

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

11

-

-

(7,559,972.42)

(7,682,612.15)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

13,452,686.54

8,814,005.86

-

-

1,013,973,813.90

910,871,512.88

4,691,135.67

4,726,922.59

1,018,664,949.57

915,598,435.47

921,957,226.97

819,165,180.35

2,508,756,628.56

2,384,161,290.30

2,361,063,896.86

2,253,934,047.10

ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

921,957,226.97

819,165,180.35

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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-6บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้

2558

2557

2558

2557

2,721,034,523.39

2,294,907,790.31

2,554,624,828.45

2,148,592,359.01

3.3

รายได้จากการขาย

4, 29, 32

รายได้เงินปันผล

22

รายได้อื่น

4, 29, 32

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

-

-

70,182,450.00

44,988,498.84

5,867,036.07

5,642,882.26

7,884,262.31

7,487,929.77

2,726,901,559.46

2,300,550,672.57

2,632,691,540.76

2,201,068,787.62

2,298,215,548.63

1,959,727,996.41

2,228,313,498.75

1,900,025,760.19

91,600,317.64

83,966,709.94

87,646,807.01

80,656,320.05

196,212,636.51

185,235,824.56

177,568,471.72

172,134,115.54

37,566,924.24

32,121,700.69

36,152,158.55

30,564,193.01

2,623,595,427.02

2,261,052,231.60

2,529,680,936.03

2,183,380,388.79

103,306,132.46

39,498,440.97

103,010,604.73

17,688,398.83

4,860,741.54

4,089,620.43

341,190.34

963,277.21

98,445,390.92

35,408,820.54

102,669,414.39

16,725,121.62

-

-

122,639.73

98,280.42

4,638,680.68

423,544.80

-

4,638,680.68

423,544.80

122,639.73

98,280.42

103,084,071.60

35,832,365.34

102,792,054.12

16,823,402.04

3.3

ต้นทุนขาย

4

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.19, 26, 32

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ผลต่างการซื้อสินทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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-7บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

98,481,177.84

35,489,525.54

102,669,414.39

16,725,121.62

(35,786.92)

(80,705.00)

98,445,390.92

35,408,820.54

102,669,414.39

16,725,121.62

103,119,858.52

35,913,070.34

102,792,054.12

16,823,402.04

(35,786.92)

(80,705.00)

103,084,071.60

35,832,365.34

102,792,054.12

16,823,402.04

0.17

0.06

0.18

0.03

-

-

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น

-

-

3.17, 28

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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22

เงินปันผลจ่าย

22

เงินปันผลจ่าย

287,039,972.50

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

21

สารองตามกฎหมาย

-

11,039,972.50

20

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

-

276,000,000.00

-

-

-

276,000,000.00

338,128,000.00

-

-

-

-

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

มูลค่าหุ้น

และชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

21

สารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส่วนเกิน

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

28,703,997.25

-

-

1,103,997.25

-

27,600,000.00

-

-

365,608.52

27,234,391.48

กฎหมาย

สารองตาม

343,562,664.45

98,481,177.84

(11,057,530.00)

(1,103,997.25)

-

257,243,013.86

35,489,525.54

(55,210,901.16)

(365,608.52)

277,329,998.00

ยังไม่ได้จัดสรร

กาไรสะสม
จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,093.16

-

-

-

-

13,452,686.54

4,638,680.68

-

-

-

8,814,005.86

423,544.80

3,086,493.16

-

-

8,390,461.06

-

-

3,086,493.16

การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บาท

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

-8-

1,013,973,813.90

103,119,858.52

(11,057,530.00)

-

11,039,972.50

910,871,512.88

35,913,070.34

(55,210,901.16)

-

930,169,343.70

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้นของ

รวมส่วนของ

4,691,135.67

(35,786.92)

-

-

-

4,726,922.59

(80,705.00)

-

-

4,807,627.59

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ส่วนที่เป็นของ
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1,018,664,949.57

103,084,071.60

(11,057,530.00)

-

11,039,972.50

915,598,435.47

35,832,365.34

(55,210,901.16)

-

934,976,971.29

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

20
21
22

21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
276,000,000.00
276,000,000.00
11,039,972.50
287,039,972.50

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

27,234,391.48
365,608.52
27,600,000.00
1,103,997.25
28,703,997.25

223,959,679.40
(365,608.52)
(55,199,400.00)
16,725,121.62
185,119,792.50
(1,103,997.25)
(11,039,980.00)
102,669,414.39
275,645,229.64

บาท
กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

-9บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(7,780,892.57)
98,280.42
(7,682,612.15)
122,639.73
(7,559,972.42)

ผลต่างจากการ
ซื้อสินทรัพย์
กลุ่มกิจการเดียวกัน
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857,541,178.31
(55,199,400.00)
16,823,402.04
819,165,180.35
11,039,972.50
(11,039,980.00)
102,792,054.12
921,957,226.97

รวม

- 10 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
98,445,390.92
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
4,144,675.60
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
697,217.70
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
146,805,486.49
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
18,103,265.39
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(463,461.94)
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
(443,266.13)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,674,524.50
ขาดทุนจากการปิดบริษัทย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,795,161.08
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่าย
37,566,924.24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4,860,741.54
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
316,186,659.39
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(168,402,241.85)
สินค้าคงเหลือ
10,997,688.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
22,281,950.57
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
(4,116,183.48)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(6,040,138.75)
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(36,512,172.84)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
14,877,332.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(42,818,951.77)
หนี้สินอื่น
(10,000.00)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
106,443,942.10
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(266,620.40)
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
(6,863,583.40)
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
99,313,738.30

2557
35,408,820.54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
102,669,414.39

16,725,121.62

123,585.00
4,144,675.60
123,585.00
4,508,948.62
1,321,468.40
4,075,869.93
125,022,642.26 125,681,723.74 110,113,682.71
4,891,444.34
18,103,265.39
4,891,444.34
(67,029.28)
(463,461.94)
(125,806.19)
(133,601.95)
(443,266.13)
(133,601.95)
915,416.40
1,528,724.66
915,416.40
15,234.00
4,203,674.00
4,510,416.08
3,965,873.00
(70,182,450.00) (44,988,498.84)
32,121,700.69
36,152,158.55
30,564,193.01
4,089,620.43
341,190.34
963,277.21
211,085,221.05

223,379,093.08

127,090,556.24

47,532,988.43 (149,960,205.89) 23,344,194.12
(109,511,395.66)
9,706,386.56 (102,447,405.85)
(36,050,125.42) 30,401,434.46 (34,051,528.31)
(30,611,948.28) (4,116,183.48) (30,611,948.28)
(6,437,328.98) (2,742,589.09) (4,601,528.09)
247,663,987.24
2,172,051.47
55,482,763.17
381,326,213.02
(6,698,044.94)
374,628,168.08

(46,371,512.45) 253,908,673.37
13,256,080.92
2,862,194.12
(35,303,168.98) 51,190,962.50
(10,000.00)
38,239,335.13 286,684,169.82
(3,368,803.57) (1,604,101.17)
34,870,531.56 285,080,068.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากมีข้อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

234,758.50 (30,107,962.50)
70,182,450.00
44,988,498.84
1,533,030.43
292,922.18
1,522,144.95
292,922.18
(134,212,654.57) (285,870,376.06) (107,042,225.14) (249,533,765.35)
(16,202,329.40) (20,798,330.00) (10,023,329.40) (14,265,890.00)
(1,506,910.00) (2,851,584.70)
(828,310.00) (2,814,084.70)
(150,388,863.54) (309,227,368.58) (45,954,511.09) (251,440,281.53)

(5,500,000.00)
33,798,246.90
90,000,000.00
89,804,858.59
(124,843,780.68)
(17,557.50)
(8,328,511.11)
(37,566,924.24)
37,346,331.96
1,860,068.71
(11,868,724.56)
122,293,002.60
110,424,278.04

20,798,330.00
4,193,062.95
3,775,499.59
11,039,972.50

-

(5,500,000.00)

-

105,305,726.22
17,433,094.90
97,579,278.22
90,000,000.00
15,000,000.00
106,627,713.00
73,085,298.59
99,777,713.00
(107,999,196.06) (116,050,725.89) (102,157,200.00)
(55,210,901.16)
(7.50) (55,199,400.00)
(11,068,421.86) (8,328,511.11) (10,205,350.73)
(32,121,700.69) (36,152,158.55) (30,564,193.01)
5,533,219.45
29,486,990.44
(769,152.52)
423,544.80
71,357,563.75
18,403,010.91
32,870,634.60
50,935,438.85
58,747,860.86
25,877,226.26
122,293,002.60
77,150,871.77
58,747,860.86

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

14,265,890.00
7,084,722.87
3,775,499.59
11,039,972.50

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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- 12 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554 เพื่อนำ
บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (mai)
บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุงเทพมหำนคร 10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสำนักงำนสำขำซึ่งเปิดดำเนินกำรและ
ตั้งเป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ สำขำ
ที่ตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร
74000
2
กรุงเทพ
เลขที่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำง
บอน กรุงเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวั ด
ชลบุรี 20110
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยบรรจุภัณฑ์สำหรับ สินค้ำอุปโภคและ
บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งเทียมจำกพลำสติก
(ค) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัทได้รับอนุญำตให้นำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริษัทมีกำหนดวันซื้อขำยครั้งแรกใน
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2555
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- 13 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย
และกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ ดังนี้
อัตรำส่วนของกำรถือหุ้น

(ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)

บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งเทค จำกัด
บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด

ประเภทกิจกำร

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์พลำสติก
จำหน่ำยฝำและเม็ดพลำสติก
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์พลำสติก
ผลิตและจำหน่ำย
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(ชำระบัญชีแล้ว)
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์พลำสติกสำหรับ
อำหำรและเครื่องดืม่ และ
ผลิตและจำหน่ำยเครื่องดืม่
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

2558

2557

กรุงเทพมหำนคร

99.98%

99.98%

กรุงเทพมหำนคร
เทียนจิน

99.97%
100.00%

99.97%
100.00%

สมุทรสำคร

-

99.98%

สมุทรสำคร

99.99%

99.99%

กรุงเทพมหำนคร

-

-

(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)

(ปัจจุบันหยุดดำเนินงำน)

(ข) บริษัทนำงบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วันที่ได้มำ (วันที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย
และกิ จกำรที่มีก ำรควบคุ มร่ วมกั นหรือ มีอิทธิ พลอย่ำงมี นัยส ำคั ญ ) จนถึ งวันที่ บริษั ทสิ้ นสุ ดกำร
ควบคุมบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญได้จัดทำ
ขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
(ง)

สินทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ ำวได้
แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
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- 14 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้
ทำขึ้นตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินสำหรับบริษัทมหำชนจำกัด ที่กำหนดโดย
ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี
พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นนี้ ไ ด้ จัด ท ำขึ้นโดยใช้ เกณฑ์ รำคำทุนเดิมเว้ นแต่ จะได้ เ ปิดเผยเป็ นอย่ ำงอื่ นใน
นโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินฉบั บภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่บริษั ทใช้เ ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบ
กำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภำวิชำชีพ บัญ ชีไ ด้ออกมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุงปี 2557 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12

เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
เรื่อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญำประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่อง งบกำรเงินรวม
เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจกำรอื่น
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- 16 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มี
(ปรับปรุง 2557)
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ
(ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
(ปรับปรุง 2557)
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำม
(ปรับปรุง 2557)
รูปแบบกฎหมำย
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่อง
(ปรับปรุง 2557)
สัมปทำนบริกำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2557)
บริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
(ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
ฉบับที่ 1
กำรรื้อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
(ปรับปรุง 2557)
คล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สัญญำเช่ำหรือไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำร
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องกำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีเงิน
เฟ้อรุนแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์
เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
สำหรับเหมืองผิวดิน

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับปีปัจจุบัน
3.3 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำ รั บรู้ เ มื่ อส่ งมอบและได้ โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เ ป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำย
บริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้นหรือไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือรวมทั้งควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำที่ขำยไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท
ซึ่งมีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือน้อยกว่ำ และไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
3.5 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น ลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
3.6 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้ำสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ำรวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ย
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุนในกำรซื้อ ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น เช่น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ ง และต้นทุ นอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสิ นค้ ำ และหักด้ว ย
ส่วนลดกำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหักด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรขำย
บริษัทตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงสำหรับสินค้ำที่เสื่อมคุณภำพเสียหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริษัทว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริษัทและลูกค้ำ
เป็ น ผู้ ร่ ว มกั น ออกแบบแม่ พิ ม พ์ บ ริ ษั ทจะโอนต้ น ทุ น แม่ พิม พ์ เ ป็ น ต้ น ทุ น ขำยเมื่ อ มี ก ำรส่ ง มอบ
แม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.7 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรียก
เก็บเงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริษัทจะทำกำร
ตัดจ่ำยค่ำแม่พิมพ์เป็นต้นทุนขำยสินค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำร
ประมำณกำรจำนวนครั้ งที่ แม่พิ มพ์ จะสำมำรถผลิ ต ชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ต กลงไว้
ระหว่ำงกัน
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3.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมำยถึง กิจกำรที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนิน
งำน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบกำรเงิน
ของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนำจควบคุม
หมดไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุน สุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
3.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
กำรรับรู้มูลค่ำเริ่มแรก
รำคำทุนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซื้อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซื้อที่เรียก
คืนไม่ได้ และต้นทุนทำงตรงอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้อมที่
จะใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรียมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่งเริ่มแรกและกำรเก็บรักษำ
ต้นทุนกำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้อหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะ
สถำนที่ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์) ส่วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำก
รำคำซื้อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำนของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อัตรำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่มแรกที่
ได้มำซึ่งสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้
ประโยชน์ โดยประมำณของสิ น ทรั พย์ แต่ ล ะรำยกำร ประมำณอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์ แ ละมูล ค่ ำ
คงเหลือ 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
ค่ ำ ซ่ อ มแซมและบ ำรุ งรั ก ษำจะรั บ รู้ ใ นงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ดเสร็ จ ระหว่ ำ งงวดบั ญ ชี ที่ เ กิ ด
รำยกำรขึ้ น ต้ น ทุ น ของกำรปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ที่ ส ำคั ญ จะบั น ทึ ก รวมไว้ ใ นรำคำตำมบั ญ ชี ข อง
สินทรัพย์หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืน
มำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่
ได้รับกับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็น
ส่วนหนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
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
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.10 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น
3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดังนี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
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3.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสินทรัพย์อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ)
ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะรับ รู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยังคงมีแต่เป็นไปในทำงที่ลดลง
โดยบันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ปีที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมระเบียบพนักงำนของบริษัท และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษัทคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำว
ต้อ งใช้ข้อ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อ สมมติเ กี่ยวกับอัต รำคิดลด อัต รำกำรขึ้นเงินเดือ นใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

139

- 22 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3.14 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุล
เงินบำท งบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนณวันที่
เกิดรำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบ
กำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จตำมที่เ กิดขึ้นบริษัท และบริษัทย่อ ยแปลงค่ ำสิ นทรัพย์และหนี้สิ นในสกุล
เงิ น ตรำต่ ำ งประเทศซึ่ ง คงเหลื อ อยู่ ณ วั น ที่ ใ นงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เป็ น เงิ น บำทตำมอั ต รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้นบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลง
ค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นแปลง
ค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
3.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ ำ ภำระผู ก พั น ตำมสั ญ ญำเช่ ำหั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำยทำงกำรเงิน จะบั นทึ ก เป็ นหนี้สิ น ระยะยำว ส่ ว น
ดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริง
3.16 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่ำจะ
ถูกจัดเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริษัท และบริษัทย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้
สัญญำเช่ำดำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.17 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
หุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี
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3.18 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัท หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อมหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัทที่ทำหน้ำที่ถือหุ้นบริษัทย่อยและกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิ จ ำรณำควำมสั ม พั น ธ์ ระหว่ ำ งบุ ค คลหรือ กิ จ กำรที่ เ กี่ ยวข้ อ งกัน กั บ บริษั ท แต่ ล ะ
รำยกำรบริษัทคำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
3.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำยคำนวณตำม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำ 20% ของกำไรก่อนภำษีเงินได้หลังจำกปรับปรุงบวก
กลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำร
ที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกับฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียง
พอที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้อง
เสียภำษีทุกรำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
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สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีเงินได้สำหรับ
งวดที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยชำระ
หนี้ สิ น ภำษี เ งิ น ได้ โดยใช้ อั ต รำภำษี แ ละกฎหมำยภำษี อ ำกรที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ห รื อ ที่ ค ำดได้
ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
ได้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริษัทจึงหักกลบสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน
3.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ผลที่เกิ ดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
สินค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุ
โดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมู ลค่ำสินค้ำคงเหลือที่ประมำณได้
เมื่อนำมำเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือทั้งที่
ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หัวข้อต้นทุนขำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิ จ ำรณำประเภทของสั ญ ญำเช่ ำ ว่ำ เป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนหรื อ สั ญ ญำเช่ ำ ทำง
กำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำ
ว่ำบริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณ
อำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่ จะใช้ ประโยชน์ จำกผลแตกต่ ำ งชั่ ว ครำวและขำดทุ นนั้ น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริห ำรจำเป็น ต้ อ ง
ประมำณกำรว่ ำ ควรรั บ รู้ จ ำนวนสิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญ ชี เ ป็ น จ ำนวนเท่ ำ ใด โดย
พิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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4. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคล
หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำ
ตลำดทั่วไป หรือในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท

ประเทศ

บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
ไทย
บริษัทเอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ไทย
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
(เทียนจิน) จีน
บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จำกัด
ไทย
บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด
ไทย
กิจกำรอื่นที่มีกำรควบคุมร่วมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
ไทย
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี.ซี.เอช. แพคเกจจิ้ง จำกัด
ไทย
บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด
ไทย
นำย คงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
ไทย
นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ
ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำร
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำร
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำร

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทั่วไปหรือเป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มี
รำคำตลำดโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริหำร
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำที่ปรึกษำ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
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- 27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

-

2,528
45,151

2,400
47,208

6,918
6,918

3,293
3,293

6,918
54,597

3,293
52,901

รำยได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด

-

-

1,880
525

1,880
360

-

2
2,407

2,240

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

-

-

166,657
357,566

157,142
-

-

923
923

524,223

923
158,065

2
2
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- 28 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ค่ำเช่ำและบริกำร
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

-

66,225

72,863

1,620
1,620

1,620
1,620

66,225

72,863

ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทย่อย
บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด

-

-

301

-

ค่ำที่ปรึกษำ
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณพิรุฬห์ เหมมณฑำรพ

840

700

840

700

44,450
1,345
45,795

30,238
1,352
31,590

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

44,450
1,345
45,795

30,238
1,352
31,590
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- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จำกัด
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท มิลล์แพค จำกัด
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

-

-

3,144
8,813
1,934

1,479
9,871
-

4,704
4,704

1,613
1,613

4,704
18,595

1,613
12,963

-

-

15,000 *

-

-

48,714
15,878
2
64,594

-

38,301
38,301

* เงินกู้ยืมระยะสั้น มีกำรทำสัญญำกู้ยืมระหว่ำงกัน อำยุสัญญำ 3 เดือน คิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน
อัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557
422
627
66,592
118,450
43,410
3,216
110,424
122,293

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
180
580
33,571
54,952
43,400
3,216
77,151
58,748

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557

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
ลูกหนี้อนื่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่ - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

1,720

1,613

11,117

10,681

827
2,547

1,613

1,273
12,390

797
11,478

336,668

252,619

309,556

248,396

155,830
7,904
491
4,681
505,574
508,121
(4,268)
503,853

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

149,235
7,904
491
4,681
471,867
484,257
(4,268)
479,989

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

2,157
506,010

341,204

6,205
486,194

1,484
339,830
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
7. สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สินค้ำระหว่ำงทำง
หักค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2558
78,973
34,801
82,756
23,187
50,259
5,582
275,558
(9,305)
266,253

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
63,948
71,673
31,406
31,893
77,147
71,080
21,728
9,806
50,259
75,187
5,582
138
250,070
259,777
(9,072)
(7,751)
240,998
252,026

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำคงเหลือในระหว่ำงปีมีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
หัก ตัดบัญชีระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2558
8,608
3,119
(2,422)
9,305

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
7,751
3,675
3,062
4,076
(1,741)
9,072
7,751

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำค่ำซื้อทรัพย์สิน
เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวม

2558
16,202
39,671
35,487
91,360

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
10,023
14,266
39,671
63,313
21,114
24,504
70,808
102,083
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
9. เงินฝำกที่มีข้อจำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีเงินฝำกที่มีข้อจำกัดในกำรใช้ จำนวนเงิน 5.50 ล้ำนบำท เพือ่
ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง (หมำยเหตุ 24)
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย หุ้นสำมัญของบริษัท ดังต่อไปนี้
ชื่อ
ในประเทศไทย

ทุนชำระแล้ว(พันบำท)
2558
2557

สัดส่วนเงินลงทุน(%)
2558
2557

วิธีส่วนได้เสีย (พันบำท)
2558
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุนแสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

2558

2557

30,000
1,000
20,000

30,000
1,000
250
20,000

99.98
99.97
99.99

99.98
99.97
99.98
99.99

154,799
4,237
18,015

100,405
820
235
19,737

29,993
999
20,000

29,993
999
250
20,000

5. บริษัท ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด 76,153

76,153

100.00

100.00

109,124
286,175

94,511
215,708

76,153
127,145

76,153
127,395

1. บริษัท มิลล์แพค จำกัด
2. บริษัท เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
3. บริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งเทค จำกัด
4. บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้คแพ็ค จำกัด

ในต่ำงประเทศ

10.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 ที่ประชุมมี
มติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด (บริษัทย่อย) อีก
300,000 ดอลล่ ำร์ ส หรั ฐ (ประมำณ 10 ล้ ำนบำท) บริ ษั ทได้ จ่ ำยเงิ นเพิ่ มทุ น แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 23
มกรำคม 2557
10.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 ที่ประชุม
มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย ชื่อบริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์เทค จำกัด
สำหรับประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำน
บำท โดยบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.98 ของทุนที่ชำระแล้ว บริษั ทได้จ่ำยเงินลงทุน
ตำมที่เรียกชำระร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (249,992.50 บำท) แล้วเมื่อวันที่ 21 มกรำคม
2557 ต่อมำตำมรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท พีเจดับบลิว ดริ๊งค์
เทค จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2557 ได้มีมติให้เลิกบริษัท และเมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558 ได้ชำระ
บัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
10.3 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 ที่ประชุม
มีมติอ นุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ใ นประเทศไทย ชื่อ บริษัท พีเ จดับบลิว ฟู้ดแพค จำกัด
ส ำหรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ อำหำรและเครื่ อ งดื่ ม ด้ ว ยทุ น จด
ทะเบียน 20 ล้ำนบำท โดยบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว บริษัทได้
จ่ำยเงินลงทุนตำมที่เรียกชำระเต็มจำนวน ของทุนจดทะเบียน (19,999,970 บำท) แล้วเมื่อวันที่
28 ตุลำคม 2557 ต่อมำ ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท พีเจ
ดับบลิว ฟู้ดแพค จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2557 ได้มีมติให้บริษัทผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

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

8,417
2,874
95,203
5,014
5,052
36,876
1,215
154,651

(42)
(1,287)
(2,319)
(3,377)
(590)
(140)
(1,221)
(8,976)

3,124
7,785
72,600
1,098
(84,607)
-

110,029
310,645
88,096
282,241
1,113,794
42,303
74,185
1,612
2,022,905

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

10,509
6,405
21,184
95,633
6,209
4,665
144,605

(38)
(592)
(1,743)
(2,776)
(295)
(5,444)

-

53,900
28,795
72,974
345,748
22,937
29,051
553,405

976
1,463,962

3,748
1,473,248
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

2,961
1,313,129

976
1,463,962
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

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

8,406
2,779
60,872
4,780
5,053
36,109
117,999

(42)
(1,287)
(2,289)
(3,376)
(590)
(7,584)

3,124
7,785
72,600
1,098
(84,607)
-

110,029
296,535
85,532
269,205
911,438
39,861
73,955
845
1,787,400

29,280
20,383
49,157
214,900
18,620
24,659
356,999
1,319,986

10,509
6,258
19,959
77,398
5,810
4,624
124,558

(38)
(592)
(1,723)
(2,776)
(295)
(5,424)

-

39,789
26,603
68,524
290,575
21,654
28,988
476,133
1,311,267
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

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

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

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

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

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

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

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

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

-

29,280
20,383
49,157
214,900
18,620
24,659
356,999
1,319,986

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

2558
135,192
9,413
144,605

2557
100,391
23,225
123,616

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
115,440
85,632
9,118
23,120
124,558
108,752
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- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีผลต่ำงจำกกำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน
จำนวนเงิน 7,559,972.42 บำท และ 7,682,612.15 บำท ตำมลำดับบริษัทบันทึกผลต่ำงรำคำซื้อกับรำคำ
ตำมบัญ ชีจำกกำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษัท ปัญจวัฒนำมำร์เ ก็ต ติ้ง จำกัด ไว้ในบัญ ชี
“ผลต่ำงจำกกำรซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม 173.82 ล้ำน
บำท และ 134.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยังใช้งำนได้อยู่
ที่ดินพร้อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ำงที่ไ ด้มำข้ำงต้น บำงส่ ว นได้จ ำนองเป็นหลั กประกันสิ นเชื่อ ที่ได้รับจำก
ธนำคำรในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 14 และ 17
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุ้มครอง
ให้ แ ก่ สิ นทรัพ ย์ถ ำวรเหล่ ำนี้ ได้แ ก่ ยำนพำหนะทั้ งหมด อำคำรและสิ่ งปลู กสร้ำงที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
สมุทรสำครและชลบุรี และเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และ
เมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้เงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินและบริษัทลี
สซิ่ง ส่วนของกำรทำประกันภัยในประเทศจีน ผู้รับผลประโยชน์เป็นบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

19,433
325
19,758
10,803

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

1,507
1,507
1,166

(325)
(325)
-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

-

20,940
20,940
11,969

(35)
8,920

(27)
8,944
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

16,907
16,907
9,397

-

-

19,433
325
19,758
10,803
(35)
8,920

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

19,024
325

828
-

(325)

-

19,852
-

19,349
10,656
8,693

828
1,123

(325)
-

-

19,852
11,779
8,073

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

2,526
325
2,851
1,406

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

23
7,533

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
ติดตั้ง
รวม
หักตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

16,535
-

2,489
325

-

-

19,024
325

16,535
9,294
7,241

2,814
1,362

-

-

19,349
10,656
8,693
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

1,166

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

1,406

1,123

1,362

13. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

2558
6,886
(13,492)
(6,606)

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
6,775
6,457
(13,202)
(12,543)
(6,427)
(6,086)

กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปดังนี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

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

89
(764)
786
111

-

1,175
506
5,205
6,886

12,833
12,833

659
659

-

13,492
13,492

(6,058)

(6,606)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ
รวม
สุทธิ

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

614
2,811
3,708
7,133

472
(1,541)
711
(358)

-

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

12,021
2,098
14,119

812
812

(2,098)
(2,098)

12,833
12,833

(6,986)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(6,058)
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

1,086
952
4,419
6,457

89
(557)
786
318

-

1,175
395
5,205
6,775

12,543
12,543

659
659

-

13,202
13,202

(6,086)

(6,427)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สินค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

614
2,286
3,708
6,608

472
(1,334)
711
(151)

-

1,086
952
4,419
6,457

11,730
11,730

813
813

-

12,543
12,543

(5,122)

(6,086)

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท

ตั๋วสัญญำใช้เงิน
เงินกู้ยืมทรัสต์รีซที
รวม

งบกำรเงินรวม
2558
2557
471,092
397,000
40,293
471,092
437,293

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
447,000
395,000
34,567
447,000
429,567

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 4 แห่ง และกับธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 110
ล้ำนบำทอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินรวมวงเงิน
610 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนหยวน อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงิ นกำรเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต และทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำรสั่งซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศรวมวงเงิน 37.89 ล้ำนบำท (รวม
วงเงินทั้งสิ้น 757.89 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนหยวน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงิน 110 ล้ำนบำทอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงิน 610 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด และวงเงินกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทำทรัสต์รีซีทสำหรับกำร
สั่งซื้อเครื่องจักรจำกต่ำงประเทศ วงเงิน 101 ล้ำนบำท (รวมวงเงินทั้งสิ้น 821 ล้ำนบำท)
เงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสี่แห่งค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ของบริษัทและเครื่องจักรของบริษัทตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกัน วินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ำว
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11)
15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่น
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2558 ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติให้บริษัทระดมทุนโดยกำรออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขำยบุคคลในวงจำกัด ไม่
เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลอื่นจำนวน 5 ฉบับ รวมจำนวนเงิน
90 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วแลกเงิน อำยุตั๋ว 6 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี
16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557

2558

2557

เงินมัดจำค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์

23,206

71,288

23,206

71,288

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16,648

11,385

14,495

1,717

39,854

82,673

37,701

73,005

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
17. เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำว ประกอบด้วย

วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 45.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
12. วงเงินกู้ 30.00 ล้ำนบำท
13. วงเงินกู้ 13.70 ล้ำนบำท
14. วงเงินกู้ 4.00 ล้ำนหยวน
รวม
หักส่วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57
27,478
5,637
19,990
24,600
57,220
48,800
73,304
112,480
8,121
16,588
6,850
401,068
(122,078)
278,990

เพิ่มขึ้น
30,200
10,111
32,774
5,600
11,119
89,804

ลดลง
(18,240)
(5,637)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(13,114)
(29,400)
(1,755)
(1,600)
(1,340)
(6,171)
(2,622)
(124,843)

ยอดคงเหลือ
ณ 31ธ.ค. 58
9,238
11,986
15,720
41,140
36,800
60,190
83,080
36,566
8,511
31,434
10,417
9,828
11,119
366,029
(139,535)
226,494

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 85.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 45.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 147.20 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
รวม
หักส่วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

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

เพิ่มขึ้น
30,200
10,111
32,774
73,085

ลดลง
(18,240)
(5,637)
(8,004)
(8,880)
(16,080)
(12,000)
(13,114)
(29,400)
(1,755)
(1,600)
(1,340)
(116,050)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58
9,238
11,986
15,720
41,140
36,800
60,190
83,080
36,566
8,511
31,434
334,665
(128,464)
206,201
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วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสองแห่ง (วงเงิน 750.70 ล้ำน
บำท และ 4 ล้ำนหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกู้ที่ 1 (วงเงิน 85 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 85 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนดมีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดือน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2554 ถึงเดือนธันวำคม
2554 ชำระงวดละ 467,000.00บำท เดือนมกรำคม 2555 ถึง
เดือนพฤษภำคม 2559 ชำระงวดละ 1,520,000.00บำท และ
เดือนมิถุนำยน 2559 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 2 (วงเงิน 45 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 45 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนดมีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดือน โดยตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2554 ถึงเดือนมิถุนำยน
2559ชำระงวดละ 750,000.00บำท และเดือนกรกฎำคม
2559ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกู้ที่ 3 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืม
วงเงิน 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มี
กำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ
667,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดย
เริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 กรกฎำคม 2555
วงเงินกู้ที่ 4 (วงเงิน 40 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2555บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 54 งวด
เดือน งวดละ 740,000.00บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31สิงหำคม 2556
วงเงินกู้ที่ 5 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2555 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดือน งวดละ 1,340,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 สิงหำคม 2556
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- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วงเงินกู้ที่ 6
(วงเงิน 60.80 ล้ำนบำท)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 60.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดือน งวดละ 1,000,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่
เหลือทั้งหมดโดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557
วงเงินกู้ที่ 7 (วงเงิน 80 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
จำนวนเงินต้น 80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 48 งวด
เดือน งวดละ 1,650,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2557
วงเงินกู้ที่ 8
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำเงินกู้ยืม
(วงเงิน 147.20 ล้ำนบำท)
จำนวนเงินต้น 147.20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดือน งวดละ 2,450,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่
เหลือทั้งหมดโดยเริ่มชำระในงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2557
วงเงินกู้ที่ 9 (วงเงิน 41 ล้ำนบำท) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมเงิน
จำนวนเงินต้น 10.80 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 70 งวด
เดือน งวดละ 135,000.00 บำท โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่
30 เมษำยน 2558
ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทได้กู้ยืม
เพิ่มเติมอีก จำนวนเงินต้น 30.20 ล้ำนบำท มีกำรกำหนด
ผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 70 งวด งวดละ
504,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดย
เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 31 มกรำคม 2559
วงเงินกู้ที่ 10
เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน
(วงเงิน 48 ล้ำนบำท)
ประเทศได้ทำสัญญำกู้ยืมเงิน ร่วมกันจำนวนวงเงิน 48 ล้ำน
บำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558 มีกำรเบิกใช้แล้วจำนวนเงินต้น 10.11 ล้ำนบำท มีกำร
ผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 77 งวดเดือน งวดละ
800,000.00 บำท โดยชำระงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
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- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วงเงินกู้ที่ 11
(วงเงิน 40 ล้ำนบำท)

วงเงินกู้ที่ 12
(วงเงิน 30 ล้ำนบำท)

วงเงินกู้ที่ 13
(วงเงิน13.7 ล้ำนบำท)

วงเงินกู้ที่ 14
(วงเงิน4 ล้ำนหยวน)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมเงิน
จำนวนเงินต้น 40 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำร
กำหนด ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทได้กู้ยืมเงินต้น 32.77 ล้ำน
บำท มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน
งวดละ 670,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศได้
ทำสัญญำกู้ยืมเงิน จำนวนเงินต้น 30 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
ตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย
60 งวด เดือน งวดละ 570,000.00 บำท งวดสุดท้ำยชำระ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่ 31 ตุลำคม
2555
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศได้
ทำสัญญำกู้ยืมเงิน จำนวนเงินต้น 6.85 ล้ำนบำท อัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรกำหนด มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่
รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวด
สุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่
31 มกรำคม 2558 ในระหว่ำงปี 2558 บริษัทได้กู้ยืมเพิ่มอีก
จำนวนเงินต้น 5.60 ล้ำนบำท มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่
รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บำท งวด
สุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มชำระงวดแรกวันที่
28 กุมภำพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2558 บริษัทย่อยในต่ำงประเทศได้ทำ
สัญญำกู้ยืมเงิน วงเงินกู้ 4.00 ล้ำนหยวน อัตรำดอกเบี้ยตำมที่
ธนำคำรกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีกำรเบิกใช้แล้ว
จำนวนเงินต้น 2.01 ล้ำนหยวน มีกำรผ่อนชำระคืนเงินต้นไม่
รวมดอกเบี้ย 12 งวด (สำมเดือนเท่ำกับหนึ่งงวด) งวด
ละ 167,083.33 หยวน งวดสุดท้ำยชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดย
ชำระงวดแรกวันที่ 21 สิงหำคม 2559
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- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้ำงของบริษัทและ/หรือเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย
ทรัพย์สินดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 11) เงินกู้ยืมดังกล่ำวมี
อัตรำดอกเบี้ย ตำมข้อกำหนดของธนำคำรพำณิชย์
บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญ และเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559
บริษัทได้รับกำรพิ จำรณำอนุมัติเ ปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินผู้ ให้กู้แห่งหนึ่ง
สำหรับปี 2558 โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยหลังจำกปี 2558 ให้คงเงื่อนไขทำงกำรเงินที่
ระบุไว้ตำมสัญญำเช่นเดิม ดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กำหนด
ที่เปลี่ยนแปลง
ตำมสัญญำ
สำหรับปี 2558
1. บริษัทจะดำรงอัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio)
0.70 เท่ำ
1.0 เท่ำ
โดยคำนวณจำกสินทรัพย์หมุนเวียนหำรด้วยหนี้สิน
หมุนเวียน โดยไม่รวม CPLTD ไว้ในอัตรำส่วนไม่ต่ำ
กว่ำ
2. บริษัทจะดำรงอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2.0 เท่ำ
1.5 เท่ำ
(D/E Ratio) ไว้ในอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำ
3. บริษัทจะดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
1.0 เท่ำ
1.5 เท่ำ
(DSCR) ไว้ในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สิ นตำมสั ญญำเช่ำกำรเงินเป็นสั ญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่งบริษัทได้บันทึกบัญชีตำมวิธีสั ญญำเช่ำ
กำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม

2558
เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

5,334

ดอกเบี้ย
รอตัด
341

4,337
9,671

215
556

เงินต้น
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี
รวม

5,334
4,337
9,671

ภำษีซื้อ
รอตัด
-

2558
ดอกเบี้ย
ภำษีซื้อ
รอตัด
รอตัด
341
215
556

-

ยอดชำระ

เงินต้น

5,675

7,919

4,552
10,227

6,305
14,224

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดชำระ

เงินต้น

5,675

7,919

4,552
10,227

6,305
14,224

2557
ดอกเบี้ย
ภำษีซื้อ
รอตัด
รอตัด
674
172
846

8,593

-

2557
ดอกเบี้ย
ภำษีซื้อ
รอตัด
รอตัด
674
172
846

ยอดชำระ

6,477
15,070

ยอดชำระ
8,593

-

6,477
15,070
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 5 สัญญำ และ 1 สัญญำ เพื่อซื้อ
ยำนพำหนะและเครื่องจักร มูลค่ำตำมสัญญำ 3,885,663.25 บำท และ 918,240.00 บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและเครื่องจักร
ในลักษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศรวม 5 แห่ง จำนวน 19 สัญญำ มูลค่ำตำม
สัญญำรวมเป็นเงิน 35,590,084.56 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 - 60 งวดเดือน
จ่ำยชำระงวดเดือ นละ 687,797.01 บำท (ไม่ร วมภำษีมูล ค่ ำเพิ่ม ) ภำยใต้เงื่อนไขของสั ญญำดังกล่ ำว
ข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิในกำรเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตำมสัญญำเช่ำเมื่อสิ้นสุดตำมสัญญำเช่ำได้ทั้ง 19 สัญญำ
เป็นเงินรวม 8,395,342.85 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
และข้อจำกัดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึ งก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
19. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557
ผลประโยชน์พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริ ษั ทและบริ ษัทย่ อ ยมีภำระผู กพั นของโครงกำร
พันบำท

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำต้นปี
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงปี
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
24,951
20,748
4,796
4,203
(267)
29,480
24,951

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

พันบำท
2558

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
23,152
19,186
4,511
3,966
27,663
23,152

งบกำรเงินรวม
2557

1,952
295
1,712
3,959
837
4,796

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
1,732
280
1,712
3,724
787
4,511

1,479
480
1,353
3,312
654
3,966
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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

บริษัทไม่ได้เปิดเผยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระ
ผูก พั นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2558 เนื่อ งจำกไม่มีข้อ มูลจำกนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
20. ทุนเรือนหุ้น
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม จำนวน 276,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน
287,040,000 บำท โดยทุนที่ เพิ่ มจำนวน 11,040,000 บำท เป็นกำรออกหุ้ นสำมัญใหม่ จ ำนวน
22,080,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มี
สิทธิรับเงินปันผล บริษัทได้ยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558
21. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้อง
จัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจำกหักขำดทุน
สะสม (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะ
นำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
22. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริษัทใหญ่
ปี 2558
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2558 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 365,608.52 บำท รวมเป็นทุน
สำรองตำมกฎหมำย จำนวน 27,600,000.00 บำท ซึ่งได้สำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบี ย นแล้ ว และจ่ ำ ยปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท เป็ น หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท จ ำนวนไม่ เ กิ น
22,080,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.5 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรำ 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผล รวมมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 11.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำจ่ำยเงินปันผล 0.020 บำทต่อหุ้น ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจำกจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำร
จ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอัตรำหุ้นละ 0.020 บำท (ก่อนปรับลด) โดยเป็นกำรจ่ำยจำกกำไรสุทธิของกิจกำรที่
ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ซึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล โดยจ่ ำ ยปั น ผลแล้ ว ในวั น ที่ 18
พฤษภำคม 2558
ปี 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ที่ประชุมมี
มติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท
เป็นจำนวนเงินรวม 55,199,400.00 บำท และให้มีกำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของกำไร
สำหรับปี โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 5,052,158.32 บำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่
20 พฤษภำคม 2557
บริษัทย่อย
ปี 2558
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บริษัท มิลล์แพค จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 5,850.00 บำท
เป็นจำนวนเงินรวม 70.20 ล้ำนบำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 22 ธันวำคม 2558
ปี 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท มิลล์แพค จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ใน
อั ตรำหุ้ นละ 3,333.33 บำท เป็ น จ ำนวนเงิน รวม 40,000,000.00 บำท และให้ มี กำรจั ดสรรส ำรองตำม
กฏหมำยร้อยละ10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยจัดสรรเพิ่มคิดเป็นจำนวนเงิน 2,583,631.00 บำท
และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวำคม 2557
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
(บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 ในอัต รำหุ้ นละ 500 บำท เป็นจำนวนเงิน รวม 5,000,000.00 บำท และให้มีกำรจัดสรร
สำรองตำมกฏหมำยร้อยละ10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยจัดสรรคิดเป็นจำนวนเงิน 100,000.00
บำท และกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวำคม 2557
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23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่วน
หนึ่งและบริษัทจ่ำยสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำม
ข้อกำหนดของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4,634
3,881
4,412
3,671
24. วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินสี่
แห่งหลำยวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็นวงเงิน 1,889.20 ล้ำนบำท และวงเงิน 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ
1,780.70 ล้ำนบำท และวงเงิน 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ตำมลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มีวงเงิน 7 ล้ำนหยวน โดยมีวัตถุประสงค์หลำยประกำร ได้แก่ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะยำว กำรให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกันและกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
และทำทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีกำรเบิกใช้แล้วหลำยวงเงินรวมเป็นเงินกู้ยืม
ทั้งสิ้น 1,364.04 ล้ำนบำท คงเหลือวงเงิน 492.36 ล้ำนบำท และมีกำรเบิกใช้แล้ว 4.01 ล้ำนหยวน
คงเหลือวงเงิน 2.99 ล้ำนหยวน วงเงินดังกล่ำวค้ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินของ
บริษัท (ดูห มำยเหตุข้อ 11) ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สิ นให้แก่ส ถำบัน
กำรเงินแห่งนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อประเภท ขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ำประกัน
เฉพำะรำย (Standby Letter of Credit) กับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่ง รวมวงเงิน 48.80 ล้ำนบำท
ค้ำประกันโดย เงินฝำกบัญชีออมทรัพย์จำนวน 5.50 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 9) และโดยกำรจดจำนอง
เครื่องจักรบำงส่วนของบริษัท
25. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท
ประกอบด้ว ยค่ำ ตอบแทนที่เ ป็น ตัว เงิน ได้แ ก่ เงิน เดือ น ผลประโยชน์ที่เ กี่ย วข้อ งและค่ำ ตอบแทน
กรรมกำรรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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26. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
26.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน:
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

4,313

2,920

-

-

548

1,170

341

963

4,861

4,090

341

963

26.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกับอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
พันบำท

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือกำไรที่ไม่ตอ้ งนำมำ
คำนวณ
กำไรทำงภำษี
- รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
- กำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ได้รับยกเว้น
- ค่ำใช้จ่ำยที่หักเป็นรำยจ่ำยได้เพิ่มในทำงภำษี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2558
2557
103,306
39,498
20%
20%
20,661
7,900

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
103,011
17,688
20%
20%
20,602
3,537

1,463

2,390

1,463

605

(16,285)
(348)
(630)
(15,800)
4,861

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

(14,118)
(5,805)
(348)
(1,453)
(20,261)
341

(8,998)
(5,518)
(271)
11,608
(2,574)
963
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26.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2558

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

จำนวนภำษี
(พันบำท)
103,306
20,661
(15,800)
4,861

2557
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(15.29)
4.71

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

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(9.65)
10.35

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558

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

จำนวนภำษี
(พันบำท)
103,011
20,602
(20,261)
341

2557
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(19.67)
0.33

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

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(14.55)
5.45

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยแบ่ ง ตำมลั ก ษณะส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557
ประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินรวม
2558
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

8,210
106,881
1,225,356
434,048
146,805

8,212
243,174
1,084,923
396,209
125,682

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

(34,741)
235,966
1,037,854
329,063
110,114
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28. กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่ำงปีหลังจำกได้ปรับจำนวนหุ้นสำมัญเพื่อ
สะท้อนผลกระทบของกำรจ่ำยหุ้นปันผล และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดย
ถือเสมือนว่ำกำรจ่ำยหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรำยงำน

กำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถอื หุ้นสำมัญ
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

(พันบำท)
(พันหุน้ )
(บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
98,481
35,490
574,080
574,080
0.17
0.06

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
102,669
16,725
574,080
574,080
0.18
0.03

29. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนเป็นรูปแบบหลักในกำร
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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ตำมส่วนงำน

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น

184,639

1,305,427

47,666

- ระหว่ำงส่วนงำน

รวม

1,257,761

- ลูกค้ำภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2558

148,844

1,289,988

49,608

1,240,380

2557

สมุทรสำคร

21,565

310,180

166,655

143,525

2558

13,134

284,300

157,141

127,159

2557

กรุงเทพฯ

180,811

1,105,674

14

1,105,660

2558

ชลบุรี

กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย

148,914

731,445

-

731,445

2557

387,015

2,721,281

214,335

2,506,946

2558

2557

310,892

2,305,733

206,749

2,098,984

รวม

27,292

166,562

-

166,562

19,842

146,231

-

146,231

2557

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงำนผลิต
2558

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

พันบำท
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5,079

448,872

401,345

47,527

2558

2,485

49,693

-

49,693

2557

ประเทศไทย

กลุ่มซื้อมำขำยไป

3,433

(615,680)

(615,680)

-

2558

1,961

(206,749)

(206,749)

-

2557

ระหว่ำงกัน

ตัดรำยกำร
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422,819

2,721,035

-

2,721,035

2558

รวม

335,180

2,294,908

-

2,294,908
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30. สัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำวดังนี้
30.1 บริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนและบริกำรกับบริษัทแห่ง
หนึ่ง ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เทียนจิน ) เป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี มีอัตรำค่ำเช่ำและบริกำรดังนี้
ในปี 2558 เดือนละ 1,376,741.97 บำท (244,802 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน 5.6239
บำทต่อหยวน)
ในปี 2557 เดือนละ 749,710.21 บำท (140,083 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน 5.3519
บำทต่อหยวน)
30.2 บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ได้ ท ำสั ญ ญำเช่ ำ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง โรงงำนจำกบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกันเป็นเวลำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก
3 ปีมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 134,360.00 บำท
30.3 บริษัทได้ทำสัญญำให้เช่ำพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริษัท มิลล์แพค จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ำเดือน
ละ 120,000 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 31
มกรำคม 2558 และมีกำรต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี และในเดือนกุมภำพันธ์ 2559 บริษัท
ได้ให้เช่ำพื้นที่อำคำรโรงงำนเพิ่มแก่บริษัท มิลล์แพค จำกัด และแก้ไขสัญญำโดยกำหนด
อัตรำค่ำเช่ำและบริกำรเป็นเดือนละ 628,000 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผู้เช่ำมีสิทธิ์ต่ออำยุสัญญำเช่ำทุก 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินและ
บริกำรตำมสัญญำคงเหลือสรุปดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2558
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

18,140
1,377
-

2557
10,616
11,366
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
-

-
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3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
สำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมัติ
ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28 ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับลดหย่อน
ตำมมำตรำ 29

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2011-0-00-1-0 58-2010-0-00-1-0
วันที่อนุมัติให้กำรส่งเสริม
28 ธ.ค. 2552 16 ม.ค.2555 15 ต.ค.2556
17 มี.ค.2558
23 มี.ค.2558
เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกและชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือเคลือบด้วยพลำสติก
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 3 ปี
ที่ได้รับกำรส่งเสริม นับแต่วันที่เริ่มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
2. ระยะเวลำที่สำมำรถนำผลขำดทุนใน
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริมไปหักออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
จำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลัง
ระยะเวลำที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้

31. สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน

- 57 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28
175

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

บริษัท มิลล์แพค จำกัด
สำขำ
สำขำ
กรุงเทพ
สมุทรสำคร
มหำนคร
1379(5)/2556 1882(5)/2555
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555

- 58 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
32. กำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่งแยกส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

716,305
234
716,539

2558
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน
2,004,730
5,633
2,010,363

รวม

2,721,035
5,867
2,726,902

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
633,668
882
634,550

2557
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน
1,661,240
4,761
1,666,001

รวม

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

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้เงินปันผล
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

716,305
24
716,329

2558
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน
1,838,320
70,182
7,860
1,916,362

รวม

2,554,625
70,182
7,884
2,632,691

ธุรกิจที่ได้รับ
ส่งเสริมกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 31)
633,668
789
634,457

2557
ธุรกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริม
กำรลงทุน
1,514,924
44,988
6,700
1,566,612

รวม

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

33. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินหมำยถึงสัญญำใดๆที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่งและหนี้สิน
ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญและนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัท
ย่อยมีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดี โดยจำนวน
ที่อำจต้องสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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- 59 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่องจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยเกิดขึ้นจำกควำมผั นผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดใน
อนำคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ควำมเสี่ยงของ
บริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ใน
ประเทศเนื่องจำกหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตำมอัตรำตลำดบริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์ ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำว
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอำจเกิดจำกกำรที่บริษัท และบริษัทย่อยไม่สำมำรถขำยสินทรัพย์ทำง
กำรเงินได้ทันเวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริษัท และบริษัทย่อยอำจมีควำมเสี่ยงด้ำน
สภำพคล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินชำระค่ำสินค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันกันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อ ยประกอบด้ว ยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและ
ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทและ
บริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำซื้อสินค้ำและเครื่องจักรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558เฉพำะบริษัทมีกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบัญชีเจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ 3 สัญญำดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนเงินที่ซื้อ

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซอื้

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ

500,000.00

35.92 บำท

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ

250,000.00

35.53 บำท

71,720.12

40.60 บำท

ยูโร
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- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
เยน

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
เยน

งบกำรเงินรวม
หนี้สิน
308,812.99
17,582.83
2,181,690.00
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สิน
308,812.99
17,582.83
2,181,690.00

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.2538
39.7995
0.302756

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.2538
39.7995
0.302756

ณ วันที่ 31ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
เยน

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ยูโร
เยน

งบกำรเงินรวม
หนี้สิน
362,458.52
124,705.42
1,306,500.00
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สิน
362,458.52
123,264.07
1,306,500.00

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

อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.1132
40.3552
0.276511
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- 61 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทำงกำรเงินกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรือกระแส
เงินสดคิดลด
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
34. สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เฉพำะบริษัทมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำร
สั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนเงินที่ซื้อ

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่
ซื้อ

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ

500,000.00

35.92 บำท

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ

250,000.00

35.53 บำท

71,720.12

40.60 บำท

ยูโร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เฉพำะบริษัทมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำร
สั่งซื้อสินค้ำจำกประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมำยเหตุ 33) ดังนี้
สกุลเงิน

จำนวนเงินที่ซื้อ

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่
ซื้อ

ยูโร

330,739.24

41.50 บำท

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริษัท คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
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- 62 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
36. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
36.1 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนำคำรในประเทศสองแห่งออกหนังสือค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ
ในโรงงำนเป็นจำนวน 15.33 ล้ำนบำท
36.2 บริษัทได้ให้ธนำคำรผู้ให้สินเชื่อหลักกับบริษัทออกหนังสือค้ำประกันสัญญำซื้อขำยของ
บริษัทกับบริษัทคู่สัญญำเป็นจำนวนเงิน 192.13 ล้ำนบำท
36.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน
เงิน 45.11 ล้ำนบำท
37. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน
37.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
- อนุมัติขยำยวงเงินระดมทุนโดยกำรออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขำยบุคคลใน
วงจำกัดไม่เกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 400 ล้ำนบำท (วงเงินเดิม 100 ล้ำนบำท
เพิ่มวงเงิน 300 ล้ำนบำท)
37.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- พิ จ ำรณำและอนุ มั ติ ก ำรจั ด สรรก ำไรส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ น ทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน
1,103,997.25 บำท รวมเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 28,703,997.25 บำท จำนวน
ดังกล่ำวเป็นกำรตั้งสำรองไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และจ่ำยเงินปัน
ผลจำกผลกำรดำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 57,407,994.50 บำท
- พิจำรณำอนุมัติให้ระดมทุนโดยกำรออกหุ้นกู้ระยะยำว ของบริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด
(มหำชน) วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้ำนบำท
38. มำตรฐำนกำรบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
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- 63 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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- 64 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
เรื่อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่องกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญำประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่อง งบกำรเงินรวม
เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจกำรอื่น
เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
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- 65 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่
ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่
ให้แก่ผู้เช่ำ
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลง
สถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้
ถือหุ้น
เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำ
ขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่อง
สัมปทำนบริกำร
เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริกำรโฆษณำ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
(ปรับปรุง 2558)
จำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
(ปรับปรุง 2558)
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำร
(ปรับปรุง 2558)
รื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพ แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง
2558) เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุง 2558)
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- 66 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้
สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุง 2558)
อสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุง 2558)
เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำร
(ปรับปรุง 2558)
ผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
ฝ่ำยบริห ำรของบริษัทและบริษัทย่อ ยเชื่อว่ำ มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ขำ้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบัติ
39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559
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ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

66 ปี
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ DCP70/2006
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 20/2013
- ปี 2557–ปัจจุบัน
- ปี 2552–ปัจจุบัน
- ปี 2554–2557

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

- ปี 2551 - 2552
- ปี 2546 - 2551
- ปี 2543 – 2546
- ปี 2542 – 2543
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
4 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หุ้นสามัญจานวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผลจานวน 10,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

6/6 ครั้ง
3/3 ครัง้
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2. นำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

76 ปี
กรรมการ /รองประธานกรรมการ
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011

- ปี 2554 – ปัจจุบัน
- ปี 2553 – ปัจจุบัน
- ปี 2546 – ปัจจุบัน
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ: บริษัท มิลล์แพค จากัด
กรรมการ: บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี
จานวน 2 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท มิลล์แพค จากัด
2) บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 106,169,439 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.49
รับหุ้นปันผลจานวน 4,083,439 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี2558
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นบิดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
6/6 ครั้ง

3. นำงมำลี เหมมณฑำรพ
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

72 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
- ปี 2556–ปัจจุบัน

- ปี 2554–2556

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- ปี 2557–ปัจจุบัน
- ปี 2554–ปัจจุบัน
- ปี 2554–ปัจจุบัน
- ปี 2554–ปัจจุบัน
- ปี 2533–ปัจจุบัน
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
กรรมการ : บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จากัด

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี
จานวน 5 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
2. บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
3. บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษัท พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติ้ง จากัด
5. บริษัท มิลล์แพค จากัด
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 114,797,874 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.00
รับหุ้นปันผลจานวน 4,415,302 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็นภรรยานายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นมารดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
6/6 ครั้ง

4. นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร

ประวัติกำรทำงำน

50 ปี
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุ่น 2014
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- ปี 2557–2558
- ปี 2557– ปัจจุบัน
- ปี 2554– ปัจจุบัน
- ปี 2554– ปี 2557

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท มิลล์แพค จากัด
กรรมการ : บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
กรรมการ : บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กรรมการ : บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด

- ปี 2553– ปัจจุบัน
- ปี 2553– ปัจจุบัน
- ปี 2551– ปัจจุบัน
- ปี 2548– ปัจจุบัน
- ปี 2547 – 2554
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จานวน 6 บริษัท ได้แก่
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
2. บริษัท มิลล์แพค จากัด
3. บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด
5. บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
6. บริษัท แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
28 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 75,225,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.10
รับหุ้นปันผลจานวน 2,886,160 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
และซื้อหุ้นเพิ่มจานวน 185,200 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/

6/6 ครั้ง
3/3 ครัง้
1/3 ครั้ง1/

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ให้
ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
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5. นำยสำธิต เหมมณฑำรพ
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ

48 ปี
กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
กำรอบรมบทบำท
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
หน้ำที่กรรมกำร
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 121/2011
หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
- ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
ประวัติกำรทำงำน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
- 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
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จานวน 2 บริษัท ได้แก่
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท มิลล์แพค จากัด
2. บริษัท พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
23 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 42,661,428 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.43
รับหุ้นปันผล 1,706,457 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
ซื้อ 1,706,457 หุ้น
ขาย 3,412,914 หุ้น
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นพี่ชายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ
อำยุ
41 ปี
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุ่นที่ 13/2011
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น 13/2014
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2013

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5
- ปี 2556 -ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติกำรทำงำน
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท คอมโพสิต โฮลดิ้ง จากัด
- ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
- ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
- ปี 2554–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ปัญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จากัด
- ปี 2553–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด
- ปี 2554–2556
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อานวยการสาย
งานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551-2554
ผู้อานวยการสายงานการผลิต / ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ :
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2547-2551
ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จานวน 5 บริษัท ได้แก่
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
2. บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
3. บริษัท พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษัท คอมโพสิต โฮลดิ้ง จากัด
5. บริษัท ธรรมานามัยเฮลท์คูซีน จากัด

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

190

- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 35,688,640หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
รับหุ้นปันผล 1,372,640 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็นบุตรของนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง
3/3 ครัง้

7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
อำยุ
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท

51 ปี
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กำรศึกษำ

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

กำรอบรมบทบำท
หน้ำที่กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุ่นที่ 2/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 16/2015
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที่ 7/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง : 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)
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กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จานวน 2 บริษัท ได้แก่
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2. บริษัท บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
รับหุ้นปันผล 10,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6 ครั้ง
4/4 ครัง้
2/3 ครัง้

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยำเกษตรวัฒน์
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
52 ปี
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Mississippi,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม
บทบำทหน้ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011 หลักสูตร Risk Management Committee Program
(RMP) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง :
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

- ปี 2554–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ :
: บริษัท สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

- ปี 2553–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด (มหาชน)

- ปี 2552–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

- ปี 2551–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษัท เจตาแบค จากัด
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- ปี 2549–ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ :
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

- ปี 2550 – 2553

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปี 2547 – 2549

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จากัด(มหาชน)
- บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จานวน 2 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
2) บริษัท เจตาแบค จากัด

- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หุ้นสามัญจานวน 156,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
รับหุ้นปันผล 6,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
คณะกรรมการบริษัท
6/6 ครั้ง
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3 ครั้ง

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
47 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006
- ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด

ประวัติกำรทำงำน
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- ปี 2547–ปัจจุบัน
- ปี 2548–2552
- ปี 2545–2548

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท นูนา จากัด
กรรมการผู้จัดการ : บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด(มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ปี 2544–2545
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จานวน 2 บริษัท ได้แก่
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1. บริษัท นูนา จากัด
2. บริษัท นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด

- ไม่มี
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
5 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
หุ้นสามัญจานวน 260,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 10,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
-ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ
คณะกรรมการบริษัท
6/6 ครั้ง
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2/2 ครั้ง
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 ประวัติผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท
1. นำงพริม ชัยวัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
40 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ำที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 11/2014
- หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Consolidated Financial Management โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Beyond Teasury Management โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

อื่นๆ
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายควบรวมกิจการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
ประวัติกำรทำงำน
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- 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
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
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ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 14,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

2. นำงสำวเพ็ญจันทร์ โตบำรมีกลุ
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาชลบุรี
49 ปี
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาชลบุรี
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน – 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 ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2538 – 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุนและบรรจุภัณฑ์
: บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด
- ปี 2531 – 2537 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต : บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 14,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

3. นำงกรรณิกำ เจนจุลพร
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาสมุทรสาคร
51 ปี
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาสมุทรสาคร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน – สาขาสมุทรสาคร
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553 – 2554 ผู้อานวยการสายงานจัดซื้อ: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2539 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 256,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 12,000 หุ้น / ขาย 56,00 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

4. นำงสำวฐิติมำ ตันติวุฒิกุล
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ

ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
42 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปี 2554 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
ประวัติกำรทำงำน
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 14,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

5. นำยอัษฎำ แก้วรักษ์
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ

ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาชลบุรี
51 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปี 2554–ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาชลบุรี
ประวัติกำรทำงำน
: 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)
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
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ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 132,080 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 5,080 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

6. นำยเสกสรรค์ สินบันลือกุล
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
42 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปี 2554–ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 ผู้อานวยการสายงานวิจัย และพัฒนา: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
หุ้นสามัญจานวน 364,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รับหุ้นปันผล 14,000 หุ้น
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558

7. นำงสำวนิชำลักษณ์ เหมือนเผือก
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ผู้อานวยการสายงานประกันคุณภาพ
40 ปี
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2557–ปัจจุบัน ผู้อานวยการสายงานประกันคุณภาพ
: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2555–2557 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ : บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จากัด
- ปี 2550-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ : บริษัท โซนี่ ดีไวซ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
- ปี 2540-2549 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ : บริษัท โซนี่ ดีไวซ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
- ไม่มี
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
- ไม่มี
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
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 ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. นำงสำวสุพัตตรำ นิจจะยะ
ตำแหน่งในบริษัท
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ำที่

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
27 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Compliance and Compliance Audit
- ปี 2558–ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ประวัติกำรทำงำน
- ปี 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557 เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษัท มาลีนโกลด์ โปรดักส์
- ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จากัด
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบัน
- ไม่มี
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
- ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ - ไม่มี
- ไม่มี
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
- ไม่มี
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่ำงปี 2558
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นายเชาวพงษ์ พิพัฒน์เจษฎากุล
นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
นางกรรณิกา เจนจุลพร
นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายอัษฎา แก้วรักษ์
นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าที่สายงานปฏิบัติการ
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานปฏิบัติการ – สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาสมุทรสาคร
ผู้อานวยการสายงานการตลาด – สาขาชลบุรี
ผู้อานวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสายงานประกันคุณภาพ

ตาแหน่ง

รายงานประจาปี 2558 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
4. นางมาลี เหมมณฑารพ
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
10. นางพริม ชัยวัฒน์

ชื่อ-นามสกุล

บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อย

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

บจ. มิลล์แพค
MPC

-

-

บริษัทย่อย
บจ. เอลิแก็นซ์
บจ.ปัญจวัฒนา
แพคเกจจิ้ง
(เทียนจิน)พลาสติก
EPC
PJT
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-
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บจ.พีเจดับบลิว
ฟู้ดแพ็ค
PJF
-
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